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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 57 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2022 m. lapkričio 30 d. Nr. T2-

Šilalė

Posėdis įvyko 2022-11-24 10.00 val. (Savivaldybės posėdžių salėje).

Posėdžio pirmininkas – Algirdas Meiženis.

Posėdžio sekretorė – Sandra Balčienė.

Į rajono Savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai. Posėdyje dalyvavo 22 Tarybos nariai

(sąrašas pridedamas). Dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo – Artūras Dambrauskas, Vitalija

Jankauskaitė-Milčiuvienė, Saulė Olendrienė.

Posėdyje dalyvavo 11 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 Egidijus

Gečas, Raimundė Gečienė, Aistė Giedraitienė.

Tarybos nariai vienbalsiai pritarė balsų skaičiavimo komisijos sudėčiai.

Darbotvarkė Tarybos nariams pateikta. Posėdžio pirmininkas teiravosi, ar yra klausimų,

pasiūlymų dėl darbotvarkės.

Valdemaras Jasevičius pranešė, jog prie 18 klausimo (kita informacija) norės išgirsti

atsakymus į klausimus, kurie buvo užduoti praėjusiame Tarybos posėdyje.

Taip pat Valdemaras Jasevičius siūlė pakalbėti apie Tenenių tiltą ir Lakštingalų gatvę.

Algirdas Meiženis informavo, jog vietoj Artūro Mikalausko 2 klausimą pristatys Lineta

Dargienė.

Meras Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už darbotvarkę su pakeitimu.

Darbotvarkė patvirtinta. Tarybos nariai vienbalsiai pritarė pateiktai darbotvarkei su

pakeitimu. Balsavo: UŽ – 22.

Posėdžio pirmininkas priminė Tarybos veiklos reglamento 62 punktą, kuriuo

vadovaujantis, diskusijose kiekvienu svarstomu klausimu Tarybos nariai gali pasisakyti po 5

minutes. 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:

1. 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.

2. Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės ir Klaipėdos valstybinės kolegijos

bendradarbiavimo sutarties pasirašymui.

Pranešėja Lineta Dargienė.

3. Dėl leidimo vykdyti Šilalės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos projektavimo

paslaugos pirkimą.

Pranešėjas Martynas Remeikis.

4. Dėl tilto per Jėrubyno upę Paakmenio kaime (kelias Nr. Up-09) rekonstravimo

projekto parengimo paslaugos pirkimo.

Pranešėjas Martynas Remeikis.

5. Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn

ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės

administracijai.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

6. Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės miesto

seniūnijos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės

rajono savivaldybės administracijai.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

7. Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto,

esančio Kvėdarnos seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės

administracijai.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

8. Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto,

esančio Pajūrio seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės

administracijai.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

9. Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto,

esančio Traksėdžio seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono

savivaldybės administracijai.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

10. Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto,

esančio Bijotų seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės

administracijai.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

11. Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto,

esančio Bilionių seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės

administracijai.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

12. Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

13. Dėl savivaldybės turto nuomos.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

14. Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

15. 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.
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16. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T1-159

„Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo.

Pranešėja Vilija Vainorienė.

17. Dėl Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai

gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja Lineta Dargienė.

18. Kita informacija.

Pranešėjas Algirdas Meiženis.

1. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo

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

R. Norvilienė išreiškė norą nusišalinti nuo klausimo eilučių, kurios susijusios su Šilalės

Viešąją biblioteka. 

Nusišalinimui pritarta, klausimas svarstomas iš esmės.

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė pristatė sprendimo projektą su pakeitimais – 1 priede,

socialiniai paramai mokiniams (mokinio reikmėms) papildomai skirta 5000 Eur, Savivaldybės

patvirtintai užimtumo didinimo programai įgyvendinti skirta 5100 Eur, Švietimo ir mokslo ir

sporto ministerijos speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti (iš Vyriausybės

rezervo lėšų, skirtos pagalbos priemonėms dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje)

skirta 36 800 Eur. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija, prašo padidinti biudžetinių įstaigų

pajamas už prekes ir paslaugas 6400 Eur, įmokas už išlaikymą Švietimo, socialinės apsaugos ir

kitose įstaigose padidinti 6200 Eur, Šilalės Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija taip pat prašo

padidinti 12 800 Eur (atitinkamai biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas 5300 Eur, ir

įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 7500 Eur). 2 priede keičiasi

– Kultūros centrui padidinti 8900 Eur (5 programą), atitinkamai iš Savivaldybės administracijos

7 programos sumažinant 5000 Eur ir iš 1 programos Biudžeto ir finansų skyriaus 3900 Eur. 8

priede – 36 800 Eur išskirstyta mokykloms: Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijai 6432 Eur,

Dariaus ir Girėno progimnazijai 18 180 Eur, Pajūrio Stanislavo Biržiškio gimnazijai 4232 Eur,

Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijai 2444 Eur, Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus

gimnazijai 4288 Eur, Kvėdarnos darželiui „Saulutė“ 1016 Eur, Šilalės lopšeliui-darželiui

„Žiogelis“ 508 Eur. Taip pat yra sumažinta būsto nuomos išperkamosios nuomos mokesčių dalis

800 Eurų ir prašė pritarti.

R. Vaitiekus klausė, kiek šiais metais bus išleista iš rajono biudžeto lėšų eglutei,

fejerverkams ir visiems kitiems dalykams. 

G. Sungaila atsakė, jog šiuo metu tikslios sumos negali pasakyti, bet tikisi neviršyti

14 000 Eur.

V. Jasevičius išsakė pastebėjimą pranešėjai ir klausė, už ką Kultūros centrui skiriami

8000 Eurų, kam jie bus panaudojami.

D. Vėlavičiutė atsakė, kad 5000 eurų už batutą (miesto šventės), 3900 eurų už Padėkos

dienos šventę.

Tarybos nariai diskutavo dėl skolos Kultūros centrui.

R. Norvilienė klausė, dėl projektų įgyvendinimo Laukuvoje (verslo materialinė bazė) ir

Pajūryje (teniso aikštelė), ar šie projektai buvo finansuoti iš pirminių šaltinių ar reikėjo prisidėti

iš savivaldybės lėšų ir ar jie buvo įgyvendinti.

D. Vėlavičiutė atsakė, jog vienas projektas buvo įgyvendintas, o Pajūrio teniso kortus

planuojama įrenginėti kitais metais.

R. Norvilienė klausė, ar lėšos vis dar yra nurodytos eilutėje.

D. Vėlavičiutė atsakė, kad taip.

R. Norvilienė klausė, ar lėšos bus perkeltos.

D. Vėlavičiutė atsakė, kad turbūt bus.
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L. Kalnikaitė klausė, apie ligonių pavėžėjimo paslaugą, ar programa veikia, kiek yra

panaudota, kokia informacija yra paskleista Klaipėdos ir Tauragės ligoninėse, kad Šilalės rajono

gyventojai gali būti parvežami po gydymo į Šilalės rajoną.

D. Vėlavičiutė atsakė, kad šiai programai buvo skirta 10 000 Eur. Bet negali pasakyti,

kiek tiksliai yra panaudota.

R. Vaitiekus prašė, jog būtų informuota, koks planas dėl eglutės įžiebimo šventės, ar

eglutė švies 24 val. per parą, ar bus fejerverkai, ar bus lazerių šou, ar viso to bus atsisakyta.

Pasisakė G. Sungaila, A. Meiženis.

R. Gečienė tikslinosi, dėl teismo išlaidų, jog eilutėje yra numatyti 40 000 Eur ir klausė,

ar anksčiau buvo ne 20 000 Eur ir ar būtų galima patikslinti, ar padidėjo ir kam, jeigu padidėjo.

Taip pat klausė dėl pavėžėjimo paslaugos, prašė, kad Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėja

bei Socialinių paslaugų namų direktorius paaiškintų ir patikslintų žmonėms, nes vieną

pavėžėjimą atlieka  Socialinių paslaugų namai, kitą  Socialinės paramos skyrius.

R. Kibelienė atsakė, kad Šilalės rajono socialinių paslaugų namai užtikrina transporto

pavėžėjimo paslaugą pagal socialinių paslaugų katalogą, toms asmenų grupėms, kurios ten yra

reglamentuotos: neįgaliesiems, su nustatytais paslaugų poreikiais, juos nuveža į gydymo įstaigą

ir parveža. Patvirtintas įkainis 0,14 ct už kilometrą. Taip pat ir tiems, kuriems nepriklauso ir

kreipiasi pagal pajamas, jeigu viršija ir nepatenka į trejų asmenų grupę, moką 0,45 ct už

kilometrą. Transporto paslauga yra užtikrinama, nebuvo jokių problemų. 

G. Sungaila atsakė, dėl teismo išlaidų, kad apie 40 000 Eur yra išleisti, dar 20 000 Eur

sugrįžo iš laimėtos bylos. 

D. Bergelis klausė, ar pavyko TRATC sumažinti skolą.

G. Sungaila atsakė, kad pavyko, šiuo metu likę 150 000 Eur skolos (metų pradžioje

buvo 250 000 Eur).

D. Bergelis taip pat siūlė, kad reikėtų su TRATC pasitarti dėl tekstilės konteinerių.

G. Sungaila atsakė, kad tekstilės konteinerių pirkimas vyksta.

Pasisakė A. Meiženis.

R. Vaitiekus siūlė prie 18 klausimo pateikti informaciją apie pasirengimą šventės, ne tik

Šilalės mieste, bet ir visose seniūnijose, kiek planuojama išleisti, kokie renginiai ir visa kita.

Pasisakė R. Vaitiekus.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimais.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 22).

2. SVARSTYTA. Pritarimas Šilalės rajono savivaldybės ir Klaipėdos valstybinės

kolegijos bendradarbiavimo sutarties pasirašymui.

Pranešėja Lineta Dargienė pristatė sprendimo projektą ir prašė pritarti.

R. Vaitiekus klausė, kas komitetuose pristatė šį klausimą ir kodėl. Ir 12 bei 13 punkte

numatyta iš kolegijos ir iš Šilalės rajono savivaldybės sutarties asmenys, kas koordinuoja, ir

klausė, ar nereikėtų palikti tik pareigybes, nes paprasčiausiai specialistui susirgus, išėjus į kitas

pareigas, vėl reikės eiti į Tarybą ir keisti sutartį.

L. Dargienė atsakė, jog sutartis buvo pristatyta Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

komitete. Buvo pritarta sprendimo projektui. Ir patikslino, jog pati ir pristatė sprendimo projektą.

O dėl 12 ir 13 punkto patikino, jog buvo kalbėta, todėl atsirado 14 punktas, kuris tenkina abi

šalis, kad kiekviena šalis turi apie koordinuojančių asmenų pasikeitimą pranešti per 5 d. d.

Ankstesnėje sutartyje šito nebuvo. 

R. Norvilienė pasisakė, kad galbūt reikėtų peržiūrėti lygiagrečiai ir kitas sutartis, ar jos

nėra pasibaigusios. Taip pat yra turima ir kitų pasirašytų sutarčių, kaip pavyzdžiui, su

Nacionaliniu kraujo centru, Klaipėdos universitetu ir klausė, kaip vyksta bendradarbiavimas ir

ryšių palaikymas su šiais ir visais kitais partneriais.

L. Dargienė atsakė, kad bendradarbiavimas su Klaipėdos universitetu vyksta per įvairias

programas, pavyzdžiui – Pietų Baltijos programą. Su Nacionalinio kraujo centru taip pat yra



5

vykdomas bendradarbiavimas, labiau per įstaigas. Taip pat informavo, kad bus atsižvelgta į

išsakytą patarimą dėl sutarčių peržiūrėjimo.

R. Vaitiekus klausė, jeigu sutartis terminuota ir ji nėra pratęsiama, ar ji automatiškai

netampa neterminuota.

A. Mikalauskas atsakė, kad jeigu sutartyje yra nurodytas galiojimo laikas, pagal jį

sutartis tada ir baigia galiojusi.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 22).

3. SVARSTYTA. Leidimas vykdyti Šilalės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos

projektavimo paslaugos pirkimą.

R. Vaitiekus nusišalino nuo klausimo svarstymo ir paliko posėdžių salę.

Nusišalinimas priimtas.

Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą su pakeitimais – pakeisti

pavadinimą įrašant žodžius „ir plėtros“ („Vykdyti Šilalės nuotekų valymo įrenginių

rekonstrukcijos ir plėtros projektavimo paslaugos pirkimą“). Taip pat 1 punkte, po žodžio

rekonstrukcijos įrašyti žodžius „ir plėtros“ ir prašė pritarti.

R. Toleikis klausė, ar sąnaudos bus „uždėtos“ ant vartotojų pečių. Ir ne tik miesto

vartotojams, bet ir kitų seniūnijų, ar žmonės tai pajus per pakilusias kainas.

M. Remeikis atsakė, kad taip. Tikimasi, kad projektas bus finansuojamas iš ES lėšų, bet

taip pat bus ir Savivaldybės dalis. Pasirengus projektą taip pat bus ieškoma programų

finansavimui gauti. O kainas vartotojams nustato Tarybos nariai. 

V. Jasevičius klausė, ar toks sprendimas, kuriame yra ir rekonstrukcija ir plėtra, gali

pretenduoti į ES finansavimą.

M. Remeikis atsakė, kad taip, atsižvelgus į parengtą Šilalės rajono nuotekų tvarkymo ir

plėtros perspektyvos 2022–2027 metų veiksmų planą.

V. Jasevičius klausė, kas bus atlikta. Ar bus nauji įrenginiai.

M. Remeikis atsakė, kad tai yra esamų įrenginių rekonstrukcija ir vienos naujos linijos

pastatymas.

Tarybos nariai diskutavo dėl sprendimo projekto ir valymo įrenginių rekonstrukcijos ir

plėtros darbų eigos.

V. Jasevičius klausė, ar su registravimu ir unikaliu numeriu viskas tvarkoje.

R. Vėlavičius atsakė, kad taip.

R. Norvilienė klausė, ar kolegos nerimauja dėl sprendimo projekto formuluotės, kai

įvardijama rekonstrukcija ir plėtra, ir ar ji atitiks visus reikalavimus ir bus galima dalyvauti ES

fonduose ir kituose finansiniuose šaltiniuose. 

M. Remeikis atsakė, kad taip, mano, kad ši formuluotė atitiks visas sąlygas, kurios bus

iškeltos.

Pasisakė V. Jasevičius ir siūlė pataisyti aiškinamąjį raštą.

Pasisakė R. Norvilienė, R. Toleikis, M. Remeikis, A. Meiženis.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimais.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 21).

Į posėdžių salę sugrįžo R. Vaitiekus.

4. SVARSTYTA. Tilto per Jėrubyno upę Paakmenio kaime (kelias Nr. Up-09)

rekonstravimo projekto parengimo paslaugos pirkimas.

Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą su pakeitimu –

aiškinamajame rašte išbraukti žodį „avarinis“, pakeisti, kad tiltas yra savadarbis ir prašė pritarti.

V. Jasevičius klausė, ar tiltas yra įregistruotas ir ar turi savo unikalų numerį.

M. Remeikis atsakė, kad taip, tiltas yra įregistruotas.

V. Jasevičius prašė pateikti registro išrašą.
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A. Meiženis prašė pateikti unikalų numerį iki posėdžio pabaigos.

V. Jasevičius klausė, ar rekonstruojamas, ar statomas naujas tiltas, galbūt galima

paprasčiau, atlikti dvi pralaidas.

M. Remeikis atsakė, kad taip ir planuojama daryti.

A. Meiženis klausė, jei nėra tilto unikalaus numerio, ar bus galima atlikti projektavimo

darbus.

M. Remeikis atsakė, kad tiltas tikrai yra įregistruotas.

Tarybos nariai diskutavo dėl tilto įregistravimo ir sprendimo projekto teisingos

formuluotės.

P. Dargis siūlė išbraukti žodį „rekonstruoti“ ir įrašyti žodį „projektuoti“.

Tarybos nariai diskutavo.

A. Meiženis siūlė sprendimo projektą atidėti.

Posėdžio pirmininkas siūlė bendru sutarimu atidėti sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas atidėtas bendru sutarimu.

5. SVARSTYTA. Valstybės turto perėmimas, įregistravimas Šilalės rajono savivaldybės

nuosavybėn ir perdavimas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono

savivaldybės administracijai.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą su pakeitimu – 5 punkto

1231 sprendimą pripažinti netekusiu galios. Patikslinti pavadinimą ir įrašyti žodį „sprendimas“ ir

prašė pritarti. 

A. Meiženis klausė, ar komitetuose buvo pritarta.

R. Kibelienė atsakė, kad taip.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimu ir

patikslinimu.

NUTARTA. Sprendimas priimtas (UŽ – 21, NEBALSAVO – 1, V. Jucius).

6. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės

miesto seniūnijos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto perdavimas patikėjimo teise

Šilalės rajono savivaldybės administracijai.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą su patikslinimu – sprendimo

projekte prieš pavadinimą įrašyti žodį „sprendimas“ ir prašė pritarti.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimu.

NUTARTA. Sprendimas priimtas (UŽ – 20, SUSILAIKĖ – 1, V. Jucius).

7. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio

nekilnojamojo turto, esančio Kvėdarnos seniūnijos teritorijoje, perdavimas patikėjimo teise

Šilalės rajono savivaldybės administracijai.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą su patikslinimu – patikslinti

sprendimo projekto rūšį, įrašant žodį „sprendimas“ prieš pavadinimą ir prašė pritarti.

R. Vaitiekus klausė, kokia situacija su Kvėdarnos pakilimo tako aerodromu, kodėl nėra

perimamas, o gal jau perduotas.

R. Kibelienė atsakė, kad pasižiūrės.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimu.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 22).

8. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio

nekilnojamojo turto, esančio Pajūrio seniūnijos teritorijoje, perdavimas patikėjimo teise Šilalės

rajono savivaldybės administracijai.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą su patikslinimu – patikslinti

sprendimo projekto rūšį, įrašant žodį „sprendimas“ prieš pavadinimą  ir prašė pritarti.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimu.
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NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 22).

9. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio

nekilnojamojo turto, esančio Traksėdžio seniūnijos teritorijoje, perdavimas patikėjimo teise

Šilalės rajono savivaldybės administracijai.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą su patikslinimu – patikslinti

sprendimo projekto rūšį, įrašant žodį „sprendimas“ prieš pavadinimą  ir prašė pritarti.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimu.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 22).

10. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio

nekilnojamojo turto, esančio Bijotų seniūnijos teritorijoje, perdavimas patikėjimo teise Šilalės

rajono savivaldybės administracijai.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą su patikslinimu – patikslinti

sprendimo projekto rūšį, įrašant žodį „sprendimas“ prieš pavadinimą ir prašė pritarti.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimu.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 22).

11. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio

nekilnojamojo turto, esančio Bilionių seniūnijos teritorijoje, perdavimas patikėjimo teise Šilalės

rajono savivaldybės administracijai.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą su patikslinimu – patikslinti

sprendimo projekto rūšį, įrašant žodį „sprendimas“ prieš pavadinimą ir prašė pritarti.

R. Vaitiekus klausė, ką dar seniūnai, seniūnijos su šiuo turtu turės daryti.

R. Kibelienė atsakė, kad pasirašius priėmimo–perdavimo aktą, po priimto sprendimo,

reikės Registrų centre perregistruoti patikėjimo teise administracijai ir seniūnijos pagal teritorijas

administruos, prižiūrės, tvarkys turtą kaip ir iki šiol. Tik turto valdytojas bus administracija, kaip

juridinis asmuo. 

Pasisakė A. Meiženis.

R. Vaitiekus klausė, ar Savivaldybės administracijos direktorius rašys įgaliojimus,

įsakymus, kad seniūnas administruotų. Nes administravimas yra patikėtas administracijos

direktoriui.

R. Kibelienė atsakė, kad taip, bus rengiami įsakymai.

Pasisakė A. Meiženis.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimu.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 22).

Skelbiama 30 min. pertauka.

Po pertraukos į posėdžių salę negrįžo R. Titovas.

12. SVARSTYTA. Savivaldybės turto perdavimas pagal panaudos sutartį.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą su pataisymu – likutinės

vertės datą perrašyti į lapkričio 30 d. ir prašė pritarti. 

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pataisymu.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 19, NEBALSAVO – 1, P. Dargis).

13. SVARSTYTA. Savivaldybės turto nuoma.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė pritari.

V. Jasevičius klausė dėl pradinės kainos, ar ji yra didesnė negu nustatyta. Klausė, kiek

buvo apskaičiuota.
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R. Kibelienė atsakė, kad apskaičiuota 1,08 ct už kvadratinį metrą, o sprendimo projekte

įrašyta 2 Eur.

V. Jasevičius klausė, kiek paskutinį kartą buvo mokama.

R. Kibelienė atsakė, kad 3.

V. Jaevičius svarstė, kad reikėtų pakelti dar vienu euru.

R. Vaitiekus klausė, kokiu būdu bus skelbiamas nuomos konkursas.

R. Kibelienė atsakė, kad paprastu, teikiant vokuose.

R. Vaitiekus pritarė, kad kaina turėtų būti bent 3 Eur.

V. Jasevičius siūlė pakelti 1 Eur (pradinė kaina liktų 3 Eur).

Tarybos nariai diskutavo.

Posėdžio pirmininkas siūlė pritarti bendru sutarimu pateiktam siūlymui, kad vietoj 2

Eurų nuoma būtų 3 Eur kvadratiniam metrui.

Pritarta pasiūlymui, bendru sutarimu.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimu.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 20).

14. SVARSTYTA. Atleidimas nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė pritarti.

V. Jasevičius klausė, ar bendrovė yra socialinė ar dar kokia, kad nusipelnė geriau

gyventi.

R. Kibelienė atsakė, kad ne, čia komercinė.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas nepriimtas (SUSILAIKĖ – 19, PRIEŠ – 1, V. Jucius).

15. 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 pateikė informaciją, kurios

buvo prašyta komitetuose, apie turimus laisvus būstus, jog šiuo metu Šilalės mieste – 1

neišnuomotas socialinis būstas, Šilalės rajone – 2, savivaldybės laisvi socialiniai būstai – 7, ir

prašė pritarti.

Algirdas Meiženis tikslinosi, ar butas nupirktas iš Savivaldybės lėšų.

R. Kibelienė atsakė, kad vienas butas yra nupirktas iš projekto lėšų (Kvėdarnoje), kitas

iš parduoto savivaldybės būsto lėšų (Šilalėje, Dariaus ir Girėno g. 59).

Algirdas Meiženis klausė, kiek dar reikėtų būstų, kad įgyvendinti numatytą socialinių

būstų programą.

R. Kibelienė atsakė, kad iš 25 jau yra nupirkta 18 būstų.

Tarybos nariai diskutavo dėl butų pirkimo ir remonto darbų.

Pasisakė R. Gečienė.

R. Vaitiekus klausė, dėl projekto, kuriame trūksta 7–8 gyvenamųjų būstų, ar reikės

prisidėti Savivaldybei. Nuo pirminio projekto patvirtinimo, dalis lėšų didėja, ar negalima

prisidėti  prie šito projekto būstų įsigijimui iš savivaldybės parduotų būstų  lėšų.

R. Kibelienė atsakė, kad negalima.

R. Vaitiekus klausė, kodėl. Nes tai irgi yra turto įsigijimas. Siūlė dar pasižiūrėti.

Pasisakė V. Kvederys.

Tarybos nariai diskutavo.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 21).

16. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 26 d. sprendimo

Nr. T1-159 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimas.
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Pranešėja Vilija Vainorienė pristatė sprendimo projektą su patikslinimais – sprendimo

projekte įrašyti deleguoti jaunimo atstovai, nenurodant organizacijos kuriai jie atstovauja, lieka

tik vardas, pavardė ir Jaunimo atstovas (-ė) ir prašė pritarti.

V. Jasevičius klausė, ar visi jaunimo reikalų tarybos nariai atitinka Šilalės rajono

savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu patvirtintas nuostatas.

V. Vainorienė tikslinosi, ar klausiama dėl amžiaus kriterijaus.

V. Jasevičius atsakė, kad ne.

Tarybos nariai diskutavo, ar visi Jaunimo reikalų tarybos nariai atitinka kriterijus.

V. Jasevičius siūlė vietoj Tado Bartkaus įrašyti Mero pavaduotoją Linetą Dargienę.

Pasisakė A. Meiženis, L. Dargienė.

V. Jasevičius siūlė vadovautis Tarybos sprendimu patvirtintais nuostatais.

R. Vaitiekus siūlė atidėti klausimą, sutvarkyti pagal patvirtintus Tarybos nuostatus ir

tada pateikti sprendimą. 

Pasisakė P. Dargis, A. Meiženis, A. Mikalauskas, V. Vainorienė, A. Meiženis, L.

Dargienė, R. Vaitiekus. 

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą pasiūlymą atidėti sprendimo projektą,

sutvarkyti pagal patvirtintus Tarybos sprendimu nuostatus.

NUTARTA. Sprendimas atidėtas (UŽ – 15, SUSILAIKĖ – 6).

17. SVARSTYTA. Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai

infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo

patvirtinimas.

Pranešėja Lineta Dargienė pristatė sprendimo projektą su pakeitimais: 4 aprašo punkte

prisideda suma – 20 000 Eur (kiekvienų metų Savivaldybės biudžete), 7 punkte atsiranda sakinys

„Pakartotinis kvietimas teikti paraiškas gali būti skelbiamas esant nepanaudotų lėšų likučiui“, 9

punkte yra pridedama „Paskelbto kvietimo metu projektų idėjų pasiūlymų paraiškas pareiškėjai

teikia vieną kartą“, 17.3 papunktyje atsiranda, kad projekto idėjos pasiūlymas užpildytas lietuvių

kalba arba pridėtas vertimas į lietuvių kalbą, 30 aprašo punktas naikinamas, dėl to keičiasi 31

aprašo punktas, jame pasinaikina eilutė – „Jeigu surinko minimalų balsų skaičių, numatytą

aprašo 30 punkte“ ir 34 punkte, paskutinėje eilutėje, pridedamas sakinys „Jei projekto dėl

objektyvių priežasčių techniškai įgyvendinti einamaisiais metais nėra galimybių, projektas gali

būti užbaigtas kitais metais“ ir prašė pritarti.

Pasisakė R. Vaitiekus dėl 12.5 papunkčio ir klausė, kodėl šie projektai gali būti

komerciniai. 

L. Dargienė atsakė, kad turima omeny dėl infrastruktūros, dėl to buvo kalbėta su

teisininkais ir kalbininkais, tikrai viskas čia yra gerai, rekonstrukciniai dalykai yra Savivaldybės

strateginiuose planuose, įtraukti įvairiose kitose programose, dėl to gyventojai negalėtų teikti

projekto jų gatvei išasfaltuoti.

R. Toleikis klausė, ar panaikinus 30 punktą užtenka, kad 2–3 žmonės palaikytų projektą

ir jis praeitų.

L. Dargienė atsakė, kad daugiausiai balsų surinkęs. Tikimasi, kad aktyvumas bus

gerokai didesnis nei 2–3 balsai.

R. Vaitiekus klausė, ar pritartumėte, jeigu pirmais metais (kitais 2023 m.) būtų palikta

20 000 Eur ir projektas būtų įgyvendintas per tuos metus, o 2023 m. ir paskesniems metams būtų

parengtas projektas metus prieš (pvz.: 2023 m. jau būtų atlikta atranka ir 2023 m. pabaigai ir

2024 m., kad 2024 m. jau būtų žinoma, kokią sumą įtraukti, bei būtų aišku, koks projektas

finansuojamas).

L. Dargienė atsakė, kad šiuo klausimu taip pat konsultavosi, ir tai yra taikoma didesnės

apimties projektams, toms savivaldybėms, kurios turi 50 000 Eur ir didesnės apimties projektus,

jiems yra didelis pavojus, kad projektai nebus įgyvendinti per einamuosius metus ir yra

numatoma ir įtraukiama į kitų metų biudžetą ta suma ir projekto vykdymas. Mūsų atveju, su

20 000 Eur, neturėtų kilti tokių pavojų, tikėtina, kad visi projektai bus įgyvendinti einamaisiais
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metais ir taip pat svarbu paminėti, kad yra papildytas 31 punktas, dėl projekto neįgyvendinimo ir

perkėlimo į kitus metus.  

R. Vaitiekus klausė, jeigu pasiūlytų 4 punkte įrašyti, kad“ 2023 m. būtų 20 000 Eur“, o į

„2024 m. ir paskesniais metais projekto atranka būtų atlikta iki 2023 m. pabaigos (2024

metams)“. Ir į biudžetą traukiamas konkretus projektas su konkrečia suma.

L. Dargienė atsakė ir siūlė neįtraukti tokio punkto ir palikti, kaip yra.

Pasisakė A. Meiženis ir klausė, pagal kurią savivaldybę parengtas toks sprendimo

projektas.

L. Dargienė atsakė, kad ši tvarka yra paremta rekomendacijomis iš to, kas yra pateikta

Transparency International Lietuvos skyriaus puslapyje, jie turi parengę visą leidinį.

R. Vaitiekus siūlė, 4 punkte po pasiūlymo, kad 2023 m. iš Šilalės rajono savivaldybės

biudžeto skirti 20 000 Eur, 2023 m. ir paskesniais metais prieš tai metus įgyvendintą atranką,

įtraukiant į kitų metų biudžetą. 

Tarybos nariai diskutavo dėl aprašo 4 punkto.

Algirdas Meiženis išsakė pastebėjimą dėl projektui skiriamos sumos ir klausė, ar visi

pritaria tokiai sumai.

L. Dargienė atsakė, kad tai yra puiki suma startui.

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

R. Vaitiekus pasisakė ir atsiėmė pateiktą siūlymą.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimais.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 21).

18. SVARSTYTA. Kita informacija.

Meras Algirdas Meiženis informavo, kad prie kitų klausimų bus pasisakoma dėl

Tenenių tilto, dėl Lakštingalų gatvės, dėl fejerverkų, ir jeigu dar bus kokių klausimų, bus galima

padiskutuoti.

V. Jasevičius informavo, kad norės išgirsti atsakymus į anksčiau pateiktus klausimus.

G. Sungaila atsakė, kad pateiks informaciją dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų

ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį skaičiaus ir energijos taupymo plano.

R. Kibelienė pristatė informaciją dėl Tenenių tilto ir informavo, kad pagal teisės aktus

tiltas yra ne melioracijos statinys, o kelio sudedamoji dalis ir tarnauja pravažiavimui,

susisiekimui. Taip pat buvo kreiptasi su raštu į Valstybės žemės fondą. Valstybės žemės fondas

pateikė atsakymą, kad patikėtinis yra Žemės ūkio ministerija (toliau – Ministerija) ir reikia

kreiptis į ją dėl turto perdavimo Šilalės rajono savivaldybei. Šiuo metu laukiama atsakymo iš

ministerijos, gavus atsakymą bus sprendžiama ką toliau daryti. Kol kas tiltas lieka savivaldybės

nuosavybė.

A. Meiženis klausė, ar V. Jasevičių tenkina pateiktas atsakymas.

V. Jasevičius atsakė, kad netenkina. Nori, kad būtų pripažinta, jog tiltas buvo neteisėtai

įregistruotas, kad neteisėtas yra Tarybos sprendimas ir klausė Administracijos ar R. Kibelienė

yra ignoruojama, kad nenukreipiamas raštas iš ministerijos, kuris jau yra gautas ir jame aiškiai

nurodoma, kad buvo pasielgta neteisėtai. 

R. Kibelienė patikino, kad su raštu nesusipažino.

Tarybos nariai diskutavo apie gautą ministerijos raštą.

Pasisakė R. Vaitiekus, Gečas, V. Jasevičius, R. Kibelienė, A. Meiženis, M. Remeikis.

M. Remeikis pristatė informaciją dėl Lakštingalų g. ir informavo, kad asmenims, kurių

teritorija yra išsikišusi iš sklypo ribos, bus išrašytas privalomasis nurodymas, nuspręsta nesukti

kelio ašies, o sutvarkyti iškilusią problemą su tvora. Bus tvarkoma, kaip numatyta projekte. 

R. Vaitiekus pasisakė, jog Lakštingalų gatvėje yra ir daugiau sklypų, kurie išsikiša iš

sklypo ribos.
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M. Remeikis atsakė, kad taip, bet visus juos sužiūrėti yra Nacionalinės žemės tarnybos

darbas.

V. Jasevičius klausė, prieš išduodant statybos leidimą patalpinate jį infostatyba.lt ir

nurodote, kurioms institucijoms reikia suderinti projektą, kurias institucijas buvote numatęs.

M. Remeikis atsakė, kad negali atsakyti, nes neatsimena. Ir patikslino, kad per

Kontrolės komitetą buvo kalbėta apie ESO dalį, kuri yra atskirta atskiru projektu, kuriam

nereikia nei ekspertizės, nei statybos leidimo.

V. Jasevičius patikino, kad projektas buvo patalpintas nenurodant nei vienos institucijos

su kuria reikėtų derinti.

Pasisakė M. Remeikis.

R. Norvilienė pasisakė ir atkreipė dėmesį, jog panaši, neišspręsta problema yra ir Kapų

g. (Šilalės mieste), todėl remiantis vieša informacija pateikta laikraštyje, prašys Kontrolės

komitete panagrinėti klausimą dėl Kapų gatvės. 

Pasisakė A. Meiženis.

Artūras Mikalauskas pristatė informaciją dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus. Šiuo metų kūrikų yra likusios 8 pareigybės

ir 6 laisvi etatai. Valstybės tarnautojų yra patvirtinta 71 pareigybė, 1 yra laisva ir neįsteigta,

dirbančių pagal darbo sutartis turima patvirtintų 153 pareigybės iš kurių atliko kūrikų etatai, jie ir

yra laisvi. Viešųjų pirkimų pareigybės taip pat jau yra patvirtintos, etatai įsteigti bei paskelbti

konkursai. O šį mėnesį, kūrikų laisvi etatai bus panaikinti, tačiau planuojama, kad su Vietos

savivaldos įstatymo pasikeitimu, dėl etatų svarstyti sugrįšime nuo kitų metų balandžio 1 d.

Gruodžio mėnesį neplanuojama eiti į Tarybą dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir

darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį etatų sumažinimo. 

Pasisakė V. Jasevičius.

R. Vaitiekus klausė, ar yra pakeista direktoriaus įsakymu, kad praėjusį šildymo sezoną

buvo kūrikai, o dabar kitos srities specialistai.

A. Mikalauskas atsakė, kad ne.

Tarybos nariai diskutavo dėl pareigybių pakeitimų ir laisvų etatų laikymo.

Algirdas Meiženis klausė Tarybos narių, dėl fejerverkų eglutės įžiebimo metu, kokia

nuomonė, ar pritartumėte.

Tarybos nariai diskutavo dėl šventės programos ir kainos.

Meras informavo, jog kitas Tarybos posėdis planuojamas 2022 m. gruodžio 15 dieną,

komitetų posėdžiai – gruodžio 12 d. Antrasis Tarybos posėdis planuojamas 2022 m. gruodžio 29

dieną, komitetų posėdžiai – gruodžio 27 d., jei bus poreikis.

Posėdžio pirmininkas Algirdas Meiženis

Posėdžio sekretorė Sandra Balčienė
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