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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 55 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2022 m. spalio 10 d. Nr. T2-

Šilalė

Posėdis įvyko 2022-09-29 10.00 val. (Savivaldybės posėdžių salėje).

Posėdžio pirmininkas – Algirdas Meiženis.

Posėdžio sekretorė – Sandra Balčienė.

Į rajono Savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai. Posėdyje dalyvavo 21 Tarybos narys

(sąrašas pridedamas). Dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo – Birutė Žirlienė, Gintas

Navardauskas, Rimantas Rimkus, Vida Žemeckienė.

Posėdyje dalyvavo 13 kviestųjų asmenų (sąrašas pridedamas).

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

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

Edmundas Auškalnis, Dainius Bergelis, Artūras Dambrauskas.

Tarybos nariai vienbalsiai pritarė vardinio balsavimo komisijos sudėčiai.

Darbotvarkė Tarybos nariams pateikta. Posėdžio pirmininkas teiravosi ar yra klausimų

dėl darbotvarkės bei siūlė jai pritarti.

Valdemaras Jasevičius, siūlė 9 klausimą susijusį su biudžetu perkelti į pradžią, dėl jo

aktualumo ir svarbos ir svarstyti kaip pirmą.

Meras Algirdas Meiženis siūlė pritarti pateiktam siūlymui.

Pritarta bendru sutarimu Valdemaro Jasevičiaus siūlymui dėl darbotvarkės pakeitimo, 9

klausimas nukeliamas į pirmą klausimą.

Meras Algirdas Meiženis siūlė bendru sutarimu pritarti darbotvarkei su pakeitimu.

Darbotvarkė patvirtinta. Tarybos nariai vienbalsiai pritarė pateiktai darbotvarkei su

pakeitimu. 

Posėdžio pirmininkas priminė Tarybos veikos reglamento 62 punktą, kuriuo

vadovaujantis diskusijose kiekvienu svarstomu klausimu tarybos nariai gali pasisakyti po 5

minutes. Be to, kiekvienu svarstomu klausimu frakcijos bei koalicijos vardu turi teisę iki 7

minučių kalbėti jos įgaliotas atstovas. Svarstomu klausimu vienas tarybos narys gali pasisakyti

vieną kartą. Antrą kartą kalbėti iki 3 min. tas pats tarybos narys gali tarybai sutikus. Posėdžio

pirmininkas, tarybai sutikus, svarstomu klausimu iki 3 minučių gali leisti pasisakyti ir kitiems

posėdyje dalyvaujantiems asmenims. Taip pat vadovaujantis, Tarybos veiklos reglamento 65

punktu, pasibaigus diskusijoms, pranešėjai ir papildomi pranešėjai turi teisę tarti baigiamąjį žodį

(iki 3 minučių). Posėdžio pirmininkas taip pat priminė 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. Išjungti mikrofoną, ištraukti registracijos kortelę ir palikti posėdžių salę. Taip pat

vadovaujantis reglamento 62 punktu, skelbiama, jog tik posėdžio pirmininkas gali nutraukti

kalbantįjį. Taip pat posėdžio pirmininkas kontroliuoja pasisakymo trukmę ir jeigu ji viršijama

įspėja kalbėtoją, o jam nepaklusus nutraukia pasisakymą.

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

Elektroninio dokumento nuorašas
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DARBOTVARKĖ:

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

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

Pranešėjai: Danguolė Vėlavičiutė, Gedeminas Sungaila.

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 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T1-107

„Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

Pranešėjas Algirdas Meiženis.

3. Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.

Pranešėja Vilma Kuzminskaitė.

4. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-265

,,Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir

gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“

pakeitimo.

Pranešėja Vilma Kuzminskaitė.

5. Dėl Trūkstamų specialistų pritraukimo į Šilalės rajono savivaldybę tvarkos aprašo

patvirtinimo.

Pranešėja Vilma Kuzminskaitė.

6. Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto vykdymo ataskaitų ir

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė.

7. Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo.

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė.

8. Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių

patvirtinimo.

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė.

10. Dėl leidimo imti trumpalaikę paskolą (kredito liniją) uždarajai akcinei bendrovei

„Šilalės šilumos tinklai“.

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė.

11. Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios

tvarkybos ir restauravimo darbams.

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė.

12. Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės dalyvavimui projekte „Karjeros

specialistų tinklo vystymas“.

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė.

13. Dėl Mokinių priėmimo į Šilalės sporto mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė.

14. Dėl priešmokyklinio ugdymo programos vykdymo Šilalės rajono ugdymo įstaigose

2022–2023 mokslo metais.

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė.

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

socialinio būsto fondo plėtrai.

Pranešėjas Martynas Remeikis.

16. Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai dalyvauti projekte

„Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose

kūrimas“ partnerio teisėmis.

Pranešėjas Martynas Remeikis.

17. Dėl elektromobilių įkrovimo stotelių projektavimo paslaugos pirkimo.
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Pranešėjas Martynas Remeikis.

18. Dėl leidimo vykdyti pirkimą.

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 viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros,

saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo, 2022 metų objektų sąrašo

patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas Martynas Remeikis.

20. Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus.

Pranešėjas Martynas Remeikis.

21. 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.

22. Dėl pastato esminio pagerinimo darbų vertės perdavimo Šilalės rajono savivaldybės

kultūros centrui.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

23. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-

172 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų

pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

24. Dėl socialinio būsto pirkimo Šilalės rajono savivaldybės būsto fondui plėtoti.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

25. 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 Reimunda Kibelienė.

26. Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų Apgyvendinimo savarankiško

gyvenimo namuose, Intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir Apgyvendinimo nakvynės namuose

paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašų patvirtinimo.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

27. Dėl Vaiko budinčio globotojo ir globos centro veiklos organizavimo Šilalės rajono

savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

28. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T1-86

„Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

29. Dėl vidutinių kuro kainų nepasiturintiems gyventojams patvirtinimo.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

30. Dėl mokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų, teikiamų viešojoje įstaigoje

Šilalės rajono ligoninėje, kainų patvirtinimo.

Pranešėjas Osvaldas Šarmavičius.

31. Dėl Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų dalinio kelionės išlaidų

kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja Rima Norvilienė.

32. Kita informacija.

Pranešėjas Algirdas Meiženis.
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9. SVARSTYTA. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d.

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

pakeitimo.

R. Norvilienė nusišalino nuo klausimo svarstymo dalies, kuri yra susijusi su Šilalės

viešąją biblioteka.

E. Gargasė nusišalino nuo klausimo svarstymo dalies, kuri yra susijusi su Šilalės

švietimo pagalbos tarnyba.

Kvorumo užtenka, procedūra leidžiama.

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė pristatė sprendimo projektą su pakeitimais, padidinti

7.1 biudžetinių įstaigų pajamas už prekes ir paslaugas įrašyti 3000 eur. vietoj 18300 eur. viso

būtų 21300 eur., taip pat 12 pajamų punktas, tai ES ir kt. tarptautinės finansinės paramos lėšos

irgi reikia padidinti 123196 tūkst. eur., sudarytų 142052 eur. padidinti projektą Šilalės rajono

Pajūralio ir Jomantų kadastrinių vietovių grovių ir statinių juose rekonstrukcija, viso būtų

pajamuose sudarytu 237919 eur. Keičiasi 6 ir 8 priedai, 300 prie švietimo pagalbos tarnybos ir 8

priede būtų įrašyta ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos, tai įrašyti į projektą. Prašė

pritarti parengtam Tarybos sprendimo projektui. 

Raimundas Vaitiekus klausė kiek šiemet jau yra priimta Tarybos sprendimų ir kokiai

sumai Savivaldybės taryba yra įsipareigojusi iš kitų metų biudžeto.

Danguolė Vėlavičiutė atsakė, jog sumos dar kol kas neturi paskaičiavę.

R. Vaitiekus klausė ar galėtų sekančiam Tarybos posėdžiui paskaičiuoti sumą.

D. Vėlavičiutė atsakė, gerai ir, kad pateiks daugiau informacijos už 3 ketvirčius, bus ir

pajamos ir išlaidos.

Rima Norvilienė klausė, dėl Šilalės krašto neįgaliųjų sąjungos automobilio pirkimo ir

kaip yra su Jomantų bendruomenės stogu, ar lėšos jau yra įsisavintos.

Gedeminas Sungaila atsakė, jog automobilio už šią kainą dar nerado, tad kol kas dar yra

derinama su neįgaliųjų sąjungos atstovais, gal reikės pakoreguoti poreikį. O dėl Jomantų

bendruomenės stogo, dar negali pasakyti.

Valdemaras Jasevičius tikslinosi ar lėšos, kurios bus reikalingos elektromobilių

įkrovimo stotelių projektavimui yra numatytos.

D. Vėlavičiutė atsakė, kad šių metų biudžete lėšų nėra numatyta.

R. Norvilienė domėjosi dėl elektros kainų ir klausė, ar suma bus dengiama iš

Savivaldybės biudžeto, ar bendrovė išsivers su savo lėšomis.

G. Sungaila atsakė, kad tai labai aktuali problema visoje Lietuvoje, tačiau iš biudžeto

Savivaldybė negali padengti, šie klausimai yra svarstomi, neužmiršti ir ieškomas sprendimo

variantas.

R. Vaitiekus klausė, kokia situacija šiuo metu su biudžeto surinkimu, kaip matote, kaip

planuojate metų galą. Taip pat klausė, kieno sprendimai yra seniūnijose sutrumpinti švietimo

laiką ir, kad lempos šviečia nevienodai. Ar čia bendras sprendimas ar tai Seniūnai daro patys

savo nuožiūra.

G. Sungaila atsakė, jog taupymas pagal poreikį, jeigu įmanoma sutaupyti – reikia

taupyti..

R. Norvilienė teiravosi dėl daugiabučių statybos Šilalėje, klausė ar yra numatytas

savivaldybės garantas neišpirktiems būstams įsigyti. Tikslinosi per kiek laiko yra įsipareigota

pastatyti daugiabučius.

G. Sungaila atsakė, jog neišpirktiems būstams savivaldybė garanto nėra davusi, nes to

nebuvo prašoma, tai yra verslo sritis ir verslas pats priima riziką ir savo vertinimus. O žemės

nuomos konkurso sąlygose buvo numatyta per 2 metus pasatyti daugiabučius, sekančius - per

kitus metus.

Raimundė Gečienė klausė, kokia situacija dėl Kvėdarnos Laidojimo namų.

G. Sungaila atsakė, jog dar atviras klausimas, svarstoma, ieškoma patalpų.
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V. Jasevičius klausė, kokia yra situacija dėl biudžeto surinkimo bei tikslinosi ar yra

vieninga tvarka seniūnijose dėl apšvietimo. Siūlė, kad būtų galima nustatyti vieningą tvarką

seniūnijose dėl apšvietimo.

G. Sungaila atsakė, kad kiekviena seniūnija turi skirtingą sistemą ir, jog ne viską galima

valdyti nuotoliniu būdu, bet ką įmanoma išjungti nuotoliniu būdu yra išjungiama.

Pasisakė Raimundas Vaitiekus.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai. (UŽ-21).

Posėdžio pirmininkas pirmininkavimą perleido Linetai Dargienei.

1. SVARSTYTA. 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 pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Lineta Dargienė siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ-21).

2. SVARSTYTA. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d.

sprendimo Nr. T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

Pranešėjas Algirdas Meiženis pristatė sprendimo projektą su patikslinimu, 1.2. punkte

pataisyti prie „Tvarka ir Teisingumas“ parašyti „Vardan Šilalės“.

Raimundas Vaitiekus pasisakė dėl Etikos komisijos proporcijos ir klausė, ar nemanote,

kad šioje vietoje lygiateisiškumas yra pažeistas. Jeigu taip, kaip galvojate šią problemą išspręsti.

Algirdas Meiženis, atsakė, kad vadovaujantis demokratiniais principais, kitą posėdį bus

bandoma šitą sudėtį pakeisti, patikslinti personalijas.

Lineta Dargienė siūlė balsuoti už sprendimo projektą su pataisymu.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai. (UŽ -21 ).

Lineta Dargienė pirmininkavimą perleido Algirdui Meiženiui.

3. SVARSTYTA. Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūros

patvirtinimo.

Pranešėja Vilma Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą su pakeitimais, atskirti Turto

ir Socialinės paramos skyrių ir padaryti du atskirus skyrius: Socialinės paramos ir Turto valdymo

ir ekonomikos skyrių. Prašė pritarti sprendimo projektui su pakeitimais.

Raimundas Vaitiekus klausė, ar galite įvardyti iškilusius motyvus, kodėl buvo nepritarta

Tarybos sprendimo projektui viename iš komitetų.

Vilma Kuzminskaitė atsakė, jog nelabai buvo motyvų.

Valdemaras Jasevičius klausė, kas atliko Viešųjų pirkimų centralizavimo ir

konsolidavimo Šilalės rajone studiją. Kiek buvo sumokėta. Kokia buvo nauda iš jos.

V. Kuzminskaitė atsakė, jog taip įvertinus atliekamus biudžetinių ir viešųjų įstaigų

pirkimus buvo nustatyta, kad pirkimams bus reikalingos papildomos pareigybės ir buvo

įvardinta, kad reikėtų įsteigti viešųjų pirkimų skyrių, kuriame turėtų dirbti 6 darbuotojai. O

paslaugos pirkimo kainos negalėjo pasakyti.

Artūras Mikalauskas atsakė, jog studiją atliko mūsų viešųjų pirkimų konsultantai.

Tikslios sumos negalėjo pasakyti.

Rolandas Toleikis klausė, dėl skyrio atskyrimo, ar nemanote, kad šiuo metu ne laikas

daryti tokias pertvarkas.

V. Kuzminskaitė atsakė, jog ne jos kompetencija atsakyti.

Pasisakė Gedeminas Sungaila.

R. Vaitiekus tikslinosi dėl sprendimo projekto pakeitimų.
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Valdemaras Jasevičius tikslinosi dėl paslaugos pirkimo. Klausė, kiek tokia paslauga

būtų kainavusi, jei nebūtų įsteigtas skyrius ir nepadidintas etatų skaičius.

V. Kuzminskaitė atsakė, jog yra tik 1 įmonė teikianti pirkimų paslaugą už 1 val. – 25

eur. į šią paslaugą įeina ne visi darbai, nebūtų nagrinėjamos pretenzijos, neatsakytų į

paklausimus, už paslaugos tiekimo kokybę tos įmonės neatsako už rezultatus. Taip pat vienam

pirkimui sugaištama 100-150 val., tai galima paskaičiuoti, kiek kainuotų vienas pirkimas.

Rima Norvilienė siūlo pritarti 3 komitetuose išsakytam siūlymui, atskirti dabartinį Turto

ir socialinės paramos skyrių dalijant šį skyrių į du darinius Socialinės paramos skyrių bei Turto

valdymo ir ekonomikos skyrių.

Algirdas Meiženis, klausė Vytauto Jucio, kokie jo pastebėjimai dėl šio skyriaus.

Vytautas Jucius, atsakė, jog išklausęs Administracijos direktoriaus išsakytas mintis,

mano, kad šiuo metu yra tikslinga turėti atskirą Turto skyrių.

R. Toleikis siūlė nepritarti atskyrimui, jo nuomone dabar ne laikas ir biudžete reikėtų

neišlaidauti.

Pasisakė R. Vaitiekus., Pasisakė R. Norvilienė., Pasisakė Algirdas Meiženis., Pasisakė

Vytautas Jucius., Pasisakė Gedeminas Sungaila., Pasisakė Lineta Dargienė.,

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pirminį pateiktą sprendimo projektą.

Tarybos posėdžių salę paliko Vytautas Jucius, Petras Dargis.

Kvorumo neužtenka.

NUTARTA. Sprendimas nepriimtas.

4. SVARSTYTA. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d.

sprendimo Nr. T1-265 ,,Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių

pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus

patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Vilma Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą ir prašė pritarti sprendimo

projektui su pakeitimais, didžiausią leistiną skaičių padidinti 1 valstybės tarnautojo pareigybe ir

1 darbuotoją dirbantį pagal darbo sutartį.

Egidijus Gečas klausė, jei skyrių neįsteigėme ar verta etatus padidinti.

Vilma Kuzminskaitė atsakė, jog darbai niekur nedings, juos vis tiek reikės padaryti,

galbūt tos pareigybės bus reikalingos šiai dienai teisės ir civilinės metrikacijos skyriui,

vykdančiam viešuosius pirkimus.

Raimundas Vaitiekus siūlė, įsteigti ne 3, o 2 pareigybes, 1 valstybės tarnautoją ir 1

pareigybę pagal darbo sutartį dirbantį.

Pasisakė Artūras Mikalauskas., Pasisakė R. Vaitiekus., Pasisakė V. Jasevičius.,

              Pasisakė R. Norvilienė., Pasisakė R. Vaitiekus.,  Pasisakė R. Toleikis.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už sprendimo projektą su pakeitimais.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai. (UŽ-19).

Skelbiama 20 minučių pertrauka.

Po pertraukos posėdis tęsiamas. Į posėdžių salę negrįžo: Romualdas Titovas.

5. SVARSTYTA. Dėl Trūkstamų specialistų pritraukimo į Šilalės rajono savivaldybę

tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja Vilma Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą su pataisymais (2.2.

papunktyje, 3 eilutėje, po žodžiais „daugiau nei 12 mėn. „ įterpti žodį „arba“. 24 punkte vietoj

važiuojamo atstumo daugiau nei 10 km. įrašyti atstumą „5 km.“. Taip pat tvarkos aprašą

papildyti 44 punktu, kuris skambėtų taip: Šis aprašas netaikomas trūkstamiems specialistams,

kurie naudojasi analogiškomis priemonėmis pagal kitas savivaldybės programas.)

R. Vaitiekus tikslinosi dėl sprendimo projekto.

Pasisakė L. Dargienė., Pasisakė R. Norvilienė.
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R. Toleikis klausė, ar sudarytas trūkstamų specialistų sąrašas bus rajonui specialiai

įstaigai.

V. Kuzminskaitė atsakė, jog jis sudaromas rajonui.

Raimundas Vaitiekus tikslinosi dėl sprendimo projekto 2.2. papunkčio.

Pasisakė Algirdas Meiženis.

Valdemaras Jasevičius klausė, kaip bus pripažįstamas trūkstamas specialistas. Ar

užtenka, kad vienoje įstaigoje trūksta ir yra pripažįstamas, kaip trūkstamas specialistas.

Vilma Kuzminskaitė atsakė, jog priklausys nuo to ar skelbiant konkursą ir įdarbinant tą

specialistą, šita pareigybė bus įtraukta į trūkstamų specialistų sąrašą ar ne, jei priėmimo metu šita

pareigybė nebus įtraukta į trūkstamų specialistų sąrašą, jinai nebus remiama.

Pasisakė A. Meiženis.

Lineta Dargienė tikslinosi dėl sprendimo projekto.

Pasisakė R. Vaitiekus.

Pasisakė Rima Norvilienė.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už sprendimo projektą su pakeitimais.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai. (UŽ-17).

6. SVARSTYTA. Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto vykdymo

ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė pristatė sprendimo projektą ir prašė pritarti.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai. (UŽ-17).

7. SVARSTYTA. Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose

nustatymo.

Edmundas Auškalnis dėl viešųjų ir privačiųjų interesų nusišalino nuo klausimo dalies

susijusios su Dariaus ir Girėno progimnazija.

Raimundas Vaitiekus dėl viešųjų ir privačiųjų interesų nusišalino nuo klausimo dalies

susijusios su Dariaus ir Girėno progimnazija.

              Nusišalinimas priimtas.

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė pristatė sprendimo projektą ir prašė pritarti.

Raimundas Vaitiekus klausė, kodėl tik dabar tvirtinami šie sprendimai.

Danguolė Vėlavičiuė atsakė, jog mokinių registras užtrunka, kol nesibaigia registracija

nežinomi  spec. poreikiai bei kiek reikės mokytojų padėjėjų.

Raimundas Vaitiekus klausė ar bus kompensuojama mokytojams, kurie šiuo metu ir dar

ateityje dirbs be padėjėjų.

Gedeminas Sungaila atsakė, jog tik rugsėjo 1-ąją gaunama visa informacija.

Pasisakė Egidijus Gečas., Pasisakė Danguolė Vėlavičiutė.

Rolandas Toleikis siūlė, 1.18. punkte dadėti bent 3 etatus ir vietoje 113.5 įrašyti 116.5.

Pasisakė Raimundė Gečienė.

Rima Norvilienė siūlė sugrįžti į komitetus.

Valdemaras Jasevičius pritarė R. Norvilienės siūlymui.

Pasisakė Raimundas Vaitiekus.,

Pasisakė Egidijus Gečas ir siūlė apsiklausti šeimos gydytojus, o ne tik centrą.

Pasisakė Raimundė Gečienė., Pasisakė Algirdas Meiženis.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už sprendimo projektą su patikslinimais.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai. (UŽ-17).

8. SVARSTYTA. Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo

taisyklių patvirtinimo.
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Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė pristatė sprendimo projektą su pataisymu 17.2.

papunktį papildant „ir jų paskirstymas biudžetinėms įstaigoms ar savivaldybių administracijos

padaliniams, programoms vykdyti“ ir prašė jam pritarti.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai. (UŽ-17).

10. SVARSTYTA. Dėl leidimo imti trumpalaikę paskolą (kredito liniją) uždarajai

akcinei bendrovei „Šilalės šilumos tinklai“.

Rolandas Toleikis nusišalino nuo klausimo, nes dirba UAB „Šilalės šilumos tinklai“.

Nusišalinimas buvo priimtas. R. Toleikis paliko posėdžių salę.

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Rima Norvilienė klausė, dėl didelių įsiskolinimų, domėjosi kaip sprendžiama šita

problema, kad sumažinti žmonių įsiskolinimą. 

Ernestas Aušra atsakė, jog yra išsiieškoma per antstolius, taip pat pasirašoma taikos

sutartis su kiekvienu asmeniškai, o suma išskirstoma per metus.

Valdemaras Jasevičius klausė, ar paskolos paėmimas turės įtakos kainoms.

Ernestas Aušra, atsakė, jog ne.

Egidijus Gečas klausė ar paskola be procentų.

Ernestas Aušra atsakė, jog 3,7%, bet gyventojams palūkanos neįskaičiuojamos,

dengiama iš pačių įstaigos. 

Raimundė Gečienė klausė, ar namų renovacijai yra perskaičiuojamos kainos. Kokia

situacija dėl namų renovacijos.

E. Aušra atsakė, jog šiuo metu yra du projektai pakeisti, buvo į savivaldybę pristatyta

dėl investicijų padidinimo. Šiuo metu su gyventojais yra derinama, jeigu jie sutiks, tada vėl vyks

sprendimai ir tada bus daroma renovacija.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai. (UŽ-16).

Į posėdžių salę sugrįžo R. Toleikis.

11. SVARSTYTA. Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo

bažnyčios tvarkybos ir restauravimo darbams.

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą ir prašė pritarti.

Raimundė Gečienė, klausė ar jau restauravimo darbai yra pradėti, ar pradės tik gavus

lėšas.

Rasa Kuzminskaitė atsakė, jog tik gavus lėšas bus tvarko presbiterija.

Pasisakė Algirdas Meiženis.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai. (UŽ-17).

12. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės dalyvavimui projekte

„Karjeros specialistų tinklo vystymas“.

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą su patikslinimais (6 straipsnio

išbraukta 1 dalis, 16 st. 2 dalies 26 punktą išbraukti ir įrašyti 16 st. 4 dalimi.)

Raimundas Vaitiekus tikslinosi dėl sprendimo projekto.

Pasisakė Rasa Kuzminskaitė.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už sprendimo projektą su patikslinimais.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai. (UŽ-17).

13. SVARSTYTA. Dėl Mokinių priėmimo į Šilalės sporto mokyklą tvarkos aprašo

patvirtinimo.

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą ir prašė pritarti.
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Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai. (UŽ-17).

14. SVARSTYTA. Dėl priešmokyklinio ugdymo programos vykdymo Šilalės rajono

ugdymo įstaigose 2022–2023 mokslo metais.

Raimundas Vaitiekus nusišalina nuo eilutės susijusios su Dariaus ir Girėno

progimnazija.

Edmundas Auškalnis nusišalina nuo eilutės susijusios su Dariaus ir Girėno

progimnazija.

Kvorumas išlieka, nusišalinimas priimtas.

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą ir prašė pritarti.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai. (UŽ-16).

15. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės

nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai.

Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą ir prašė pritarti.

Raimundė Gečienė klausė, kiek dar būstų reikėtų bei, kas ten būtų apgyvendinti.

Martynas Remeikis atsakė, jog trūktų dar 7 būtų.

Reimunda Kibelienė atsakė, kad juose būtų apgyvendintos pagal eilę laukiančios

socialinės šeimos.

Rolandas Toleikis klausė, ar ta šeima bus pajėgi mokėti komunalinius.

Martynas Remeikis, atsakė, jog negali atsakyti, nes nežino kas sekantys eilėje ir ar jie

turi pajamų.

Algirdas Meiženis klausė, kiek buvo nusiderėta.

Martynas Remeikis atsakė, jog virš 6000 eur.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai. (UŽ-17).

16. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai dalyvauti

projekte „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų

valgyklose kūrimas“ partnerio teisėmis.

Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą ir prašė pritarti.

Rolandas Toleikis klausė, sistema bus diegiama, ar jai reikės kažkokio palaikymo.

Martynas Remeikis atsakė, jog taip, 2 metus yra palaikymas pagal sutartį, pagal

garantinius įsipareigojimus.

Egidijus Gečas tikslinos dėl kortelių aptarnavimo mokesčio.

Raimundas Vaitiekus tikslinosi, kas aptarnaus, ar bus pavesta savivaldybei ar kiekvienai

ugdymo įstaigai atskirai.

Martynas Remeikis atsakė, jog aptarnavimo darbai, tai tik suvesti informaciją per

sistemą.

Raimundas Vaitiekus klausė, kas tą padarys, tikslinosi dėl administruojamo darbo.

M. Remeikis, atsakė, kad šiuo metu visą tai padarys Investicijų skyrius, turės aparatą ir

patys išduos korteles, pametus išbrauks, išmagnetins.

Pasisakė R. Vaitiekus., Pasisakė M. Remeikis.

Raimundė Gečienė klausė, ar yra tokia patirtis kitų savivaldybių mokyklose. Nuo kada

pradės funkcionuoti kortelės. Ir ar bus galimas atsiskaitymas grynais.

M. Remeikis atsakė, kad bus galimas atsiskaitymas grynaisiais nes bus pereinamasis

laikotarpis, visos pažangios savivaldybės jau tai turi, o projektas būtų įgyvendinamas nuo kitų

metų.

E. Gečas tikslinosi dėl sprendimo projekto.

R. Toleikis tikslinosi dėl sprendimo projekto.
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Pasisakė R. Toleikis., Pasisakė Martynas Remeikis.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas.

BALSAVO: UŽ-15, SUSILAIKĖ-2 (R. Toleikis, R. Vaitiekus).

17. SVARSTYTA. Dėl elektromobilių įkrovimo stotelių projektavimo paslaugos

pirkimo.

Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą ir prašė pritarti.

Raimundas Vaitiekus klausė, numatytos 2 pakrovimo aikštelės yra prie autobusų stoties

ar ten bus galima krauti 2 automobilius ar 4 automobilius iš 2 stotelių.

Martynas Remeikis atsakė, viena stotelė tinkama pakrauti dviem automobiliams.

Rolandas Toleikis klausė, kas pasikeitė, nes jau anksčiau buvo pateiktas toks siūlymas.

Martynas Remeikis atsakė, jog čia įrengimas finansuojamas iš ES fondų ir jis yra

nemokamas, bet projektavimo darbus reikės atlikti patiems, jie nebus finansuojami.

Algirdas Meiženis tikslinosi dėl sprendimo projekto.

Rima Norvilienė klausė, projektavimo paslaugas planuojama finansuoti iš biudžeto, o

kaip su įrengimu.

M. Remeikis, atsakė, kad įrengimas bus finansuojamas iš ES lėšų, tik dar nėra

konkrečiai patvirtinta programa ir neaišku, koks bus mūsų prisidėjimas, bet gali būti, kad reikės

už įrengimą prisidėti iki 20%. 

R. Norvilienė tikslinosi, ar kelių direkcija pati pasirengs projektus.

M. Remeikis, atsakė, jog taip, kelių direkcija pasirengs projektus, bet tik kelių direkcijai

priklausančiam turtui. 

R. Norvilienė klausė, kam pirkti paslaugą, jeigu tą padarys kelių direkcija. Siūlė su šiuo

klausimu neskubėti, palaukti ir sugrįžti į kitą posėdį bei tikslinos, jei Taryba nepriima sprendimo,

ar yra įsprausti į kokius rėmus.

M. Remeikis patikino, kad tikrai būtų galima palaukti.

R. Norvilienė siūlė, pasižiūrėti ir sugrįžti šiuo klausimu į komitetus ir atitinkamai į

tarybą.

Pasisakė Algirdas Meiženis.

Raimundas Vaitiekus klausė Rimos Norvilienės ar yra Lietuvos automobilių kelių

direkcijos plane numatyta Tauragės 1 prie Šilalės autobusų stoties.

R. Norvilienė atsakė, jog taip, yra numatyta.

Raimundas Vaitiekus pasisakė ir siūlė dar palaukti.

Pasisakė Gedeminas Sungaila., Pasisakė Algirdas Meiženis.

Egidijus Gečas klausė ar skyrius, direktorius, administracija nežinojo apie kelių

direkcijos planus.

M. Remeikis atsakė, kad galimai puslapyje sudėta jų siųsta medžiaga, planas, kuris

buvo patvirtintas su ESO.

Pasisakė Rima Norvilienė.

Posėdžio pirmininkas siūlė bendru sutarimu atidėti sprendimo projektą.

NUTARTA. Bendru sutarimu atidėti kitam posėdžiui.

Skelbiama 15 min. pertrauka.

Po pertraukos posėdis tęsiamas. Į posėdžių salę negrįžo: Akvilė Gargasaitė, Vitalija

Jankauskaitė-Milčiuvienė.

18. SVARSTYTA.  Dėl leidimo vykdyti pirkimą.

Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą ir prašė pritarti.

Raimundas Vaitiekus klausė, ar tai nėra Tauragės + iš Bijotų nepanaudotos lėšos senelių

namams.
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M. Remeikis, atsakė, kad taip, tai yra skirtingos eilutės, iš vienos programos eilutės gali

būti finansuojamas autobusas, iš kitos gali būti finansuojama statyboms.

Algirdas Meiženis siūlė pakoreguoti 1 punktą: po „leisti“ įterpti „gavus finansavimą iš

struktūrinių fondų, Šilalės rajono savivaldybės administracijai vykdyti elektrinio autobuso

pirkimą iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto ir Europos struktūrinių fondų“ visa kita toliau

lieka. 

Raimundas Vaitiekus tikslinosi, kaip bus užtikrinama, kad finansavimas bus gautas tam.

Pasisakė A. Meiženis., Pasisakė M. Remeikis.

Raimundas Vaitiekus tikslinosi dėl sprendimo projekto.

Pasisakė A. Meiženis., Pasisakė M. Remeikis., Pasisakė Gedeminas Sungaila.

Tarybos nariai diskutavo.

 Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už sprendimo projektą su pakeitimu.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai. (UŽ-15).

19. SVARSTYTA. 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 viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto),

rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo, 2022

metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Raimundas Vaitiekus nusišalino nuo klausimo svarstymo ir balsavimo.

Rima Norvilienė nusišalino dėl privačių/viešų interesų.

Algirdas Meiženis nepriėmė nusišalinimo, siūlė nagrinėti iš esmės, kokia sudėtis yra.

Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą su papildymais (iš sutaupytų

iš laistymo pinigų pridėti į vietinės reikšmės kelius greideriavimui ir žvyravimui: Kaltinėnų sen.

610 eur., Laukuvos sen. 2190 eur., Traksėdžio sen. 310 eur., ir 89 eilutėje nuimti iš su žvyru,

danga, drėkinimu specialiuoju tirpalu, dar prie tos sumos nuimti 3170 eur).

Rima Norvilienė klausė, dėl Vabalų gyvenvietės asfaltavimo darbų nupirkimo. Bei dėl

Žadalio gatvės, Žvilių kaime.

Martynas Remeikis, atsakė, kad nupirko Paršežerio g. Vabalų k., o dėl Žadalių g.

kreipėsi asmuo su prašymu įtraukti į remontuojamų kelių sąrašą, tai buvo informuota, kad

artimiausiu metu bus  įtraukti.

Egidijus Gečas tikslinosi dėl Vidgirių g. tilto ir klausė kam jis priklauso.

M. Remeikis atsakė, jog registrų centre yra nuosavybės dokumentai, tai savivaldybės

turtas.

Egidijus Gečas tikslinosi.

Pasisakė M. Remeikis., Pasisakė Valdemaras Jasevičius., Pasisakė Algirdas Meiženis.,

Pasisakė Reimunda Kibelienė.

V. Jasevičius klausė ar atlikta ekspertizė.

M. Remeikis, atsakė, kad, taip, atlikta.

E. Gečas tikslinosi kiek kainavo.

M. Remeikis atsakė, kad 2000 eur.

Pasisakė Algirdas Meiženis., Pasisakė V. Jasevičius., Pasisakė E. Gečas., Pasisakė M.

Remeikis., Algirdas Meiženis tikslinosi ar šis kelias negali būti naudojamas.

M. Remeikis atsakė, jog jis yra avarinės būklės ir norėjo uždaryti sunkiasvorių mašinų

eismą per šį tiltą.

Egidijus Gečas klausė, kaip su Gineikiais. Kas mokės už tilto remontus.

M. Remeikis atsakė, jog Gineikiuose yra atliktas tyrimas, projektuotojas suprojektavo

nemokamai, tai reikės iškasti sankasą, tam tikram plote ir uždėti naują asfalto dangą. Už projektą

savo kaltę prisiėmė projektuotojas, jisai parengė patikslintą projektą, patį kelią sutvarkys Šilalės

statyba, o Šilalės savivaldybė turės sutvarkyti sankasą. 

Rolandas Toleikis tikslinosi ar šis tiltas savivaldybės ar melioracijos ir valstybės.

M. Remeikis atsakė, kad registrų centre tai savivaldybės nuosavybė.
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Tarybos nariai diskutuoja.

Pasisakė R. Vaitiekus.

R. Vaitiekus išėjo iš posėdžių salės.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai. (UŽ-15).

20. SVARSTYTA. Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių

planus.

Raimundas Vaitiekus grįžo į posėdžių salę.

Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą ir prašė pritarti.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas.

BALSAVO: UŽ-14, SUSILAIKĖ-2 (E. Auškalnis, R. Vaitiekus).

21. SVARSTYTA. 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 pristatė sprendimo projektą ir prašė pritarti.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai. (UŽ-16).

22. SVARSTYTA. Dėl pastato esminio pagerinimo darbų vertės perdavimo Šilalės

rajono savivaldybės kultūros centrui.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė pritarti.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai. (UŽ-16).

23. SVARSTYTA. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 28 d.

sprendimo Nr. T1-172 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ šilumos

kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“

pakeitimo.

Rolandas Toleikis nusišalino nuo klausimo, nes dirba UAB“ Šilalės šilumos tinklai“.

Nusišalinimui pritarta.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė pritarti.

Pasisakė Egidijus Gečas.

Valdemaras Jasevičius tikslinosi dėl sprendimo projekto.

Rima Norvilienė klausė, kaip ši pakeista metodika palies galutinį vartotoją. Bei, kaip

palies jo kišenę mokant už šilumą.

Audronė Paliakienė išsamiai atsakė ir pabrėžė, kad šiuo atveju vartotojai būtų turėją

64,1% žemesnį tarifą.

R. Norvilienė, klausė kada bus pradėtas šildymas Šilalės savivaldybėje.

Ernestas Aušra atsakė, jog galimai jau pirmadienį arba antradienį.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas nepriimtas.

BALSAVO: UŽ-4, SUSILAIKĖ-10 (E. Auškalnis, D. Bergelis, A. Dambrauskas, E.

Gargasė, L. Dargienė, V. Jasevičius, L. Kalnikaitė, R. Norvilienė, R. Stasytienė, R. Vaitiekus).

Į posėdžių salę sugrįžo Rolandas Toleikis.

24. SVARSTYTA. Dėl socialinio būsto pirkimo Šilalės rajono savivaldybės būsto

fondui plėtoti.

Pranešėja Reimunda Kibelienė sprendimo projektą ir prašė pritarti.
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Algirdas Meiženis klausė ar galima lėšas panaudoti tarnybinių butų remontui.

Reimunda Kibelienė, atsakė, jog tarnybinių butų 25% esamų lėšų galima panaudoti

tarnybinių butų įsigijimui, einamam remontui negalima.

Edmundas Auškalnis klausė, koks buto stovis.

Reimunda Kibelienė, atsakė, kad buto stovis patenkinamas, bet butą reikės remontuoti.

Lineta Dargienė klausė, kiek yra laukiančių eilėje socialinio būsto.

R. Kibelienė atsakė, jog 93 eilėje.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai. (UŽ-16).

25. SVARSTYTA. 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 Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė pritarti.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai. (UŽ-16).

26. SVARSTYTA. Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų Apgyvendinimo

savarankiško gyvenimo namuose, Intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir Apgyvendinimo

nakvynės namuose paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašų patvirtinimo.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė pritarti.

Raimundas Vaitiekus klausė, kiek asmenų per mėnesį ar dieną yra apgyvendinama

nakvynės namuose.

Reimunda Kibelienė, atsakė, jog šiuo metu gyvena 3 vyrai (2 ukrainiečiai ir 1 Šilalės

rajono gyventojas), dar 1 vyras yra pateikęs prašymą laisvai vietai užimti. Moterų šiuo metu nėra

apgyvendinta.

Raimundė Gečienė, kreipėsi į Socialinių paslaugų namų direktorių ir klausė dėl

savarankiško gyvenimo namų Šiauduvoje. Tikslinosi gal jau priimtas koks sprendimas.

Andrius Jančauskas atsakė, jog šiai dienai sprendimo dar neturi, dar diskutuos po aprašo

priėmimo. 

Pasisakė Raimundė Gečienė., Pasisakė Andrius Jančauskas., Pasisakė Reimunda

Kibelienė.

Artūras Dambrauskas klausė, dėl Žadeikių savarankiškų gyvenimo namų, kokioje

stadijoje. Ar projektas rengiamas dar. 

M. Remeikis atsakė, jog sutartys dar nepasirašytos.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai. (UŽ-16).

27. SVARSTYTA. Dėl Vaiko budinčio globotojo ir globos centro veiklos organizavimo

Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė pritarti.

Raimundas Vaitiekus klausė, kiek turime budinčių globotojų.

Andrius Jančauskas atsakė, jog šiuo metu turi 2 budinčius globėjus.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai. (UŽ-16).

28. SVARSTYTA. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d.

sprendimo Nr. T1-86 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono

gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė pritarti.

Raimundas Vaitiekus tikslinosi dėl sprendimo projekto.

Tarybos nariai diskutuoja.
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Raimundė Gečienė klausė, ar ukrainiečiams socialinė parama bus skiriama, kaip jie

šildosi, kaip jie gyvens, kiek jų yra ir ar jiems reikalinga parama.

R. Kibelienė atsakė, jog turėtu būsto savininkai tuo pasirūpinti. Papildomai atskirų lėšų

nėra skirta.

R. Vaitiekus tikslinosi dėl sprendimo projekto.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai. (UŽ-16).

29. SVARSTYTA. Dėl vidutinių kuro kainų nepasiturintiems gyventojams patvirtinimo.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė pritarti.

Raimundas Vaitiekus tikslinosi dėl sprendimo projekto.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai. (UŽ-16).

30. SVARSTYTA. Dėl mokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų, teikiamų

viešojoje įstaigoje Šilalės rajono ligoninėje, kainų patvirtinimo.

Valdemaras Jasevičius nusišalino nuo klausimo ir paliko posėdžių salę.

Pranešėjas Osvaldas Šarmavičius pristatė sprendimo projektą ir prašė pritarti 1 iš galimų

variantų.

Raimundė Gečienė klausė, koks poreikis lovų už kurias reikėtų damokėti. Kokia samata

savivaldybei. Ir kokia suma per metus.

Osvaldas Šarmavičius atsakė, jog 34 000 eur. metams.

Pasisakė Gedeminas Sungaila., Pasisakė O. Šarmavičius.

Lineta Dargienė klausė, koks nuostolis šiuo metu įstaigoje.

Pasisakė Osvaldas Šarmavičius ir pabrėžė, jog pelno nėra, nėra ir lėšų likučio sąskaitose

darbo užmokesčiui sumokėti.

Raimundė Gečienė klausė, ar buvo keliami atlyginimai darbuotojams. Ar buvo

galimybe pakelti juos šiais metais.

O. Šarmavičius, atsakė, jog taip, pagal šakos kolektyvinę sutartį, pakėlė taip, kaip

reikėjo, nes tai buvo privaloma.

Raimundas Vaitiekus tikslinosi dėl sprendimo projekto.

Pasisakė O. Šarmavičius.

Pasisakė Loreta Klanikaitė.

Pasisakė Saulė Olendrienė ir klausė, kokie slaugytojų atlyginimai slaugos skyriuje ar jie

adekvatūs jų dirbamam darbui.

O. Šarmavičius atsakė, jog apie 1300 eur. ant popieriaus.

Algirdas Meiženis klausė dėl Kaltinėnų globos namų įkainių. Tikslinosi ar ir Kaltinėnų

globos namus šis sprendimas paliestu.

O. Šarmavičius atsakė, kad įkainiai tokie patys, kaip rajono.

Pasisakė Dalė Briedienė ir paminėjo, kad Kaltinėnų globos namų šis sprendimas

neliestų, nes jie neprašė tokių kainų.

Algirdas Meiženis tikslinosi dėl sprendimo projekto.

Pasisakė Raimundas Vaitiekus., Pasisakė O. Šarmavičius., Pasisakė Loreta Kalnikaitė.

Rima Norvilienė klausė ar įkainiai galioja Šilalės rajono gyventojams ar ir iš kitų rajonų

atvykstantiems ligoniams.

Dalė Briedienė atsakė, jog įkainiai galioja visiems.

Pasisakė Rima Norvilienė., Pasisakė D. Briedienė.

Rima Norvilienė kreipėsi į administracijos direktorių ir klausė, kiek savivaldybės

biudžetas būtų pajėgus finansuoti prašomą sumą.

Gedeminas Sungaila atsakė, jog tai ne maža suma, bet yra įsipareigojimas, ir reikėtų

žinoti lovų skaičių, kad būtų galima planuoti.

Tarybos nariai diskutavo.
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Lineta Dargienė klausė, ar tikrai neįmanoma iš ligoninės resursų, nes jeigu iki šiol

susitvarkydavote kažkaip, gal galima ir toliau šiek tiek pratęsti.

O. Šarmavičius atsakė, jog rezervo neturime, kainos kyla ir ligoninėje, nuo sausio 1 d.

tikisi pagalbos iš viešosios įstaigos steigėjo.

Loreta Kalnikaitė klausė, ar asmuo gaunantis paslaugas yra aprūpinamas medikamentais

ir sauskelnėmis.

O. Šarmavičius atsakė, jog ne, nėra.

Pasisakė Raimundė Gečienė ir siūlė savivaldybei prisidėti, Šilalės rajono gyventojams

skirti 10 eur. (25%), o likusią dalį apsimokėti ligoniui ar jo artimiesiems.

Egidijus Gečas siūlė prie 2 direktoriaus pasiūlymo, kompensuoti iš savivaldybės, bet tik

mūsų rajono gyventojams. 

Pasisakė Raimundas Vaitiekus ir siūlė dar sugrįžti į tarybos posėdį su patikslintu,

pakoreguotu sprendimo projektu.

Pasisakė Egidijus Gečas ir, kad nereikėtų sugrįžti dar kartą į tarybos posėdį ir siūlo

pasilikti prie šio sprendimo projekto, bet savivaldybės dalį pamažinti keliais centais, kad būtų

lygiai 30 eur. ir  35 eur.

Posėdžio pirmininkas tikslinosi dėl pateikto pasiūlymo.

Tarybos nariai diskutavo.

Pasisakė Lineta Dargienė., Pasisakė L. Kalnikaitė., Pasisakė R. Vaitiekus., Pasisakė

Artūras Mikalauskas.

Raimundė Gečienė siūlė atidėti šį klausimą sekančiam tarybos posėdžiui.

Posėdžio pirmininkas siūlė bendru sutarimu atidėti sprendimo projektą spalio mėnesiui.

NUTARTA. Bendru sutarimu sprendimo projektas atidėtas.

31. SVARSTYTA. Dėl Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų dalinio

kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Erika Gargasė nusišalino nuo klausimo, nes yra pedagoginis darbuotojas.

Reda Stasytienė nusišalino nuo klausimo svarstymo, nes yra susieja su artima aplinka.

Į posėdžių salę grįžo Valdemaras Jasevičius.

Pranešėja Rima Norvilienė pristatė sprendimo projektą su pakeitimais (4 punkte reikia

nurodyti, kad sprendimo projektas yra taikomas nuo spalio 1 d., o priede, priedo viršuje

esančiame užraše įterpti žodį „dalinio“ , tokio pat žodžio trūksta ir priedo paskutiniame

sakinyje).

Egidijus Gečas klausė, kodėl yra išskiriami tik mokytojai, kai yra ir daugiau specialistų,

kurie važiuoja daugiau nei 5 km. 

Rima Norvilienė atsakė, jog lėšos šiais metais yra numatytos tik mokytojams, tačiau

neatmestina galimybė svarstyti jau ateinančių metų biudžete, kompensuoti ir kitiems

specialistams.  

Pasisakė Rolandas Toleikis ir klausė, kodėl kitas specialybes sumenkiname.

Rima Norvilienė atsakė, kad tai yra požiūrio ir prioriteto klausimas.

Pasisakė Algirdas Meiženis., Pasisakė Rima Norvilienė., Pasisakė Egidijus Gečas.,

Pasisakė Lineta Dargienė.,

Egidijus Gečas klausė, kiek šiuo metu Šilalės rajone trūksta pedagogų.

Rasa Kuzminskaitė atsakė, jog Šilalėje visi bendri poreikiai šiuo metu patenkinti.

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

Pasisakė R. Toleikis ir klausė, ar išskiriant švietimo darbuotojus, ar nepabloginama

situacija, kuri buvo prieš pasiūlant šią tvarką. Ar nesigauna taip, jog su kiekviena tvarka

pabloginame padėtį, kuri buvo prieš tai.

Rima Norvilienė atsakė, ar tikrai pabloginame situaciją, jeigu iki tol 2014 metų priimtas

sprendimas neveikė, o dabar turėtume tikrai veikiantį sprendimą.

Raimundas Vaitiekus tikslinosi dėl sprendimo projekto.

Pasisakė Rima Norvilienė.
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Loreta Kalnikaitė klausė dėl 2008 metais buvo patvirtinta tvarka, ir tikslinosi kokiems

kitiems specialistams buvo kompensuojamos vykimo išlaidos. Ir kokie specialistai, priėmus šį

sprendimą nukentės.

Rima Norvilienė atsakė, 2008 metais pabaigoje buvo priimtas sprendimas dėl švietimo,

kultūros ir meno, socialinių paslaugų įstaigų ir seniūnijų darbuotojų kelionių į darbą ir iš darbo

išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir išlaidų kompensavimo tarifo nustatymo.

Rolandas Toleikis, klausė ar tokius pat raštus reikės priimti ir kitiems specialistams,

pagal seną tvarką.

Rima Norvilienė atsakė, kad galėsime sugrįžti su tuo pačiu sprendimu papildant.

Pasisakė R. Vaitiekus., Pasisakė Raimundė Gečienė., Pasisakė A. Meiženis.

Pranešėja tarė baigiamąjį žodį.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas.

BALSAVO: UŽ-12, SUSILAIKĖ-2 (A. Meiženis, R. Toleikis).

Artūras Dambrauskas paliko posėdžių salę.

32. SVARSTYTA. Kita informacija.

Pranešėjas Algirdas Meiženis pristatė kitą informaciją, dėl Bijotų+ darbo grupės

sudarymo.

Pasisakė Dainius Bergelis.

Meras informavo, jog kitas Tarybos posėdis planuojamas 2022 m. spalio 27 dieną,

komitetų posėdžiai – spalio 24 d.

Posėdžio pirmininkas Algirdas Meiženis

Posėdžio sekretorė Sandra Balčienė
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