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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 58 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2022 m. gruodžio 20 d. Nr. T2-

Šilalė

Posėdis įvyko 2022-12-15 10.00 val. (Savivaldybės posėdžių salėje).

Posėdžio pirmininkas – Algirdas Meiženis.

Posėdžio sekretorė – Sandra Balčienė.

Į rajono Savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai. Posėdyje dalyvavo 23 Tarybos nariai

(sąrašas pridedamas). Dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo – Vida Žemeckienė, Akvilė

Gargasaitė. Į posėdį vėlavo – Petras Dargis, Romualdas Titovas.

Posėdyje dalyvavo 6 kviestieji asmenys (sąrašas pridedamas).

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

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

Jankauskaitė-Milčiuvienė, Valdemaras Jasevičius, Vytautas Jucius.

Tarybos nariai vienbalsiai pritarė balsų skaičiavimo komisijos sudėčiai.

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

pasiūlymų dėl darbotvarkės, ar yra norinčių pasisakyti.

Algirdas Meiženis informavo, jog vietoj Rasos Kuzminskaitės 4 darbotvarkės klausimą

pristatys Jovita Voverienė.

Meras Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už darbotvarkę su pakeitimu.

R. Gečienė informavo, jog dėl asmeninių priežasčių 11.00 val turės palikti posėdžių

salę.

Darbotvarkė patvirtinta. Tarybos nariai vienbalsiai pritarė pateiktai darbotvarkei su

pakeitimu. Balsavo: UŽ – 21.

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 ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų Šilalės

rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo.

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė.

3. Dėl Šilalės rajono savivaldybės trūkstamų specialistų sąrašo sudarymo ir prašymų

svarstymo komisijos.

Pranešėjas Gedeminas Sungaila.

4. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr.T1-149

„Dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo

grupes“ pakeitimo.

Pranešėja Jovita Voverienė.

5. Dėl Šilalės rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros

veiksmų plano 2021-2030 metams patvirtinimo.

Pranešėjas Martynas Remeikis.

6. Dėl Šilalės rajono vietinės reikšmės kelio Nr. UP-09 rekonstravimo, įrengiant

pralaidą per Jėrubyno upę projekto parengimo paslaugos pirkimo.

Pranešėjas Martynas Remeikis.

7. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-189

„Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į statinius įregistravimo, apskaitymo ir

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

administracijai“ 1.2 papunkčio pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

8. 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.

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

esančio Šilalės kaimiškosios seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono

savivaldybės administracijai.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

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

esančio Kaltinėnų seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės

administracijai.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

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

esančio Palentinio seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės

administracijai.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

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

esančio Didkiemio seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės

administracijai.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

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

esančio Upynos seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės

administracijai.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

14. Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.
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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.

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

173 „Dėl Pasiūlymų dėl Šilalės rajono savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo, gamtos

paveldo objekto paskelbimo savivaldybės saugomu teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo

patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėjas Gedeminas Sungaila.

17. Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo

struktūros patvirtinimo.

Pranešėja Dalė Briedienė.

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.

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

Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija.

Tarybos nariai diskutavo dėl nusišalinimo.

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

papildyti priešgaisrinei saugai, valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti 17 800 Eur, Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos skirtos kompensacijos už būstų suteikimą užsieniečiams 4445 Eur,

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skirtos lėšos vaikams, atvykusiems iš Ukrainos į

Lietuvos Respubliką, 1944 Eur, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirtos lėšos piniginei

socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams, pagal įstatymą Ukrainos piliečiams 1300 Eur,

papildomai skirti 9317 Eur už projektą rengti Dalios Grinkevičiūtės ir Šilalės krašto tremtinių

muziejų. 2 priede – patikslinti 1 programą, Savivaldybės kontrolieriaus audito tarnybai padidinti

darbo užmokestį 800 Eur, iš 1 programos sumažinti 12 300 Eur ir skirti Socialinės apsaugos

programai, kompensacijoms už šildymą 7300 Eur, ir neįgaliųjų būstui 5000 Eur bei padidinti

Sporto mokyklai 3650 Eur (sumažinant Biudžeto ir finansų skyriaus asignavimus). 3 priede –

patikslinti priešgaisrinei saugai 17 800 Eur, iš jų darbo užmokesčiui įkeliant 11 000 Eur.

Sumažinant iš 7 programos, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos (priemonės ugdymo proceso

ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose) 18 000 Eur, iš

jų ir darbo užmokestis, įkeliant į tą pačią programą Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijai

(priemonė ta pati). 8 priede – padidinti Dalios Grinkevičiūtės ir Šilalės krašto tremtinių muziejui

rengti 9317 Eur (13 programa), vaikams, atvykusiems iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką, skirtas

lėšas paskirstyti: Dariaus ir Girėno progimnazija 940 Eur, Pajūrio Stanislavo Biržiškio gimnazija

150 Eur, Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“ 554 Eur, Kvėdarnos darželis „Saulutė“ 300 Eur, iš

viso 1994 Eur (7 programa), padidinti kompensacijas už būsto suteikimą atvykusiems

užsieniečiams 4445 Eur (lėšos skirtos savivaldybės administracijai, 9 programa), vietoj 8000 Eur

sumažinti 300 Eur, juos padidinant knygų, plakatų, lankstinukų, bukletų, skrajučių įsigijimui

(Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa) ir prašė pritarti.

R. Vaitiekus klausė, kokia šiuo metu situacija su lėšų surinkimu, kiek šiuo metu yra

nepaskirstytų lėšų bei su kokiu pliusu tikitės pabaigti 2022 metų biudžetą.

D. Vėlavičiutė atsakė, kad šių metų biudžete yra nepaskirstyta apie 700 000 Eur.

Planuojama surinkti apie 300 000 Eur likučio, nes dar yra neįvykdytas gyventojų pajamų

mokestis 828 000 Eur, žemės ūkio mokestis 26 600 Eur, neįvykdyta valstybinė rinkliava 6000
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Eur, už atliekų surinkimą dar truputį trūksta. Nekilnojamo turto mokestis įvykdytas, mokinio

krepšelis gautas visas, valstybės deleguotos lėšos iš ministerijų taip pat gautos.

R. Vaitiekus klausė, ar tarp Švietimo pagalbos tarnybos pastato ir Vingininkų

bendrabučio planuojama daryti Šilalės rajono gyventojams ledo arena čiuožinėjimui, ar tam

reikės lėšų. 

G. Sungaila atsakė, kad neplanavo, jei atsirastų poreikis ar gyventojų iniciatyva, tuomet

būtų ieškoma kuo paremti.

V. Jasevičius klausė, kiek planuojama turėti viršplaninių lėšų, kurias reikės perkelti į

kitų metų biudžetą.

D. Vėlavičiutė atsakė, kad apie 300 000 Eur.

V. Jasevičius klausė, kiek per 2022 m. iš biudžeto buvo panaudota lėšų investicijoms,

projektams vykdyti ir kokie tai projektai buvo.

G. Sungaila atsakė, kad šiuo metu tikslių skaičių negali pateikti. Tačiau vyko

Šarūnkalnio projektas, kur buvo investuota papildomai, kiti projektai, keliai, kurie buvo planuoti,

tik  Bijotų projektas nebuvo vykdomas, tačiau visi puikiai žino to priežastį.

V. Jasevičius klausė, ar šiais metais buvo kas nors naujo, nes visi išvardinti projektai

seni.

Pasisakė A. Meiženis.

M. Remeikis atsakė, kad yra daug projektų, kuriems Tarybos nariai nepritarė, šiuo metu

planuojama apie 30 mln. iš naujos regioninės plėtros programos, numatomi kelių projektai ir

kiti.

L. Kalnikaitė prašė patikslinti, kam yra skiriami pinigai, kurie buvo skirti ligonių

pavėžėjimui iš 9 programos.

D. Vėlavičiutė atsakė, kad skirta buvo 10 000 Eur, panaudota 1500 Eur, likę pinigai

yra skirti Turto ir socialinės paramos skyriui jų darbo užmokesčiui.

Pasisakė L. Kalnikaitė ir klausė, ar tikrai manote, kad nėra tokio paslaugos poreikio ir,

jog ši paslauga rajono gyventojams yra nereikalinga. Ar nebūtų galima iš skirtų lėšų padengti

skirtumą, kuris yra reikalaujamas iš žmogaus už pavėžėjimo paslaugą.

R. Kibelienė atsakė, jog per 2022 metus buvo gauti vos 3 gyventojų prašymai, todėl tik

tiek panaudota lėšų. Lėšų perkelti negalima, nes Taryba turi patvirtinusi įkainius. Jei Taryboje

bus nuspręsta, kad reikia keisti tvarką, tuomet keisime. Taip pat visiems gyventojams, kurie

kreipėsi vienkartinei išmokai gauti yra apmokėta.

Pasisakė A. Meiženis ir prašė, jog savivaldybės administracija pateiktų tvarkos aprašą ir

aiškiai išdėstytų informaciją, kur ir kada galima panaudoti lėšas pavėžėjimo paslaugai.

Pasisakė R. Kibelienė.

Pasisakė R. Norvilienė ir klausė, dėl sporto salės, ar visas lėšas pavyks įsisavinti.

G. Sungaila atsakė, kad neįsisavintas tik 1 ct.

R. Gečienė klausė, ar buvo skirta gamtos apsaugai, paukštelių, žvėrelių pamaitinimui ir

priežiūrai.

D. Vėlavičiutė atsakė, kad nebuvo skirta.

Tarybos nariai diskutavo dėl lėšų skyrimo gamtos apsaugai.

D. Bergelis klausė, kur yra rajono gyventojų prašymai, kodėl jie nepasiekia atitinkamų

komitetų narių.

G. Sungaila atsakė, kad daugumą prašymų išsprendžia vietoje, yra keletas prašymų,

kurių negalima išspręsti be politinio sprendimo – bendruomenių parama, šildymas ir

komunalinės paslaugos.

Tarybos nariai diskutavo dėl gyventojų prašymų ir dėl bendruomenėms skiriamų

kompensacijų.

Pasisakė R. Vaitiekus ir klausė, jog svarstant 2022 m. biudžetą iš Kvėdarnos seniūnijos

buvo nuimta solidi pinigų suma ir perkelta į savivaldybės administracijos direktoriaus rezervą,

kas iš šių lėšų padaryta ir ar problema išspręsta.
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G. Sungaila atsakė, kad iš šių lėšų yra projektas, šiuo metu perkama ekspertizė, iš

dabartinių sąmatinių verčių matoma, kad šių lėšų neužteks projektui įgyvendinti, reikės

nusimatyti papildomai lėšų kitų metų biudžete.

Pasisakė V. Jasevičius.

R. Norvilienė klausė, ar galima dalinai padegti komunalines išlaidas tiems, kuriems

išties yra reikia ir yra didelė problema.

A. Meiženis atsakė, kad pirmiausia reikėtų nusimatyti lėšas, o su šia problema reikėtų

sugrįžti, nes vienai iš 40 bendruomenių pritaikius dalinę kompensaciją atsiras ir kitų

bendruomenių prašymai.

E. Auškalnis informavo, jog norėtų sužinoti, kiek iš viso yra pateiktų rajono gyventojų

prašymų.

R. Norvilienė klausė, ar lėšos, kurios buvo skirtos Pajūryje lauko teniso kortams įrengti,

yra perkeltos, ar nebuvo poreikio lėšų perkelti į kitą eilutę.

D. Vėlavičiutė atsakė, kad lėšos nėra perkeltos.

R. Norvilienė siūlė skirti 6000 Eur Upynos liaudies amatų muziejui žaibo saugai

įsirengti ir kabeliams vidaus patalpose įvesti.

Tarybos nariai diskutavo dėl pinigų įsisavinimo šiais metais, kuriuos skirtų Upynos

liaudies amatų muziejui.

E. Auškalnis siūlė apmokėti komunalines paslaugas Jucaičių kaimo bendruomenei apie

4000 Eur, Tūbinių kaimo bendruomenei 191 Eur dėl priešgaisrinių reikalavimų neatitikimo.

Pasisakė R. Toleikis, E. Auškalnis, A. Meiženis, R. Vaitiekus, G. Sungaila.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už R. Norvilienės siūlymą (UŽ – 23).

Posėdžio pirmininkas informavo, kad E. Auškalnio pateikto siūlymo neteiks balsavimui

ir siūlė balsuoti už visą sprendimo projektą su pakeitimais.

NUTARTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma (UŽ – 21, NEBALSAVO – 2, E.

Auškalnis, P. Dargis).

2. SVARSTYTA. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų

Šilalės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimas.

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė pristatė sprendimo projektą su pakeitimu – preambulėje

prie „vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu“ papildyti 16 straipsnio 4

dalimi ir prašė pritarti.

V. Jasevičius klausė, ar čia yra paimti maksimalūs normatyvai.

D. Vėlavičiutė atsakė, kad nebėra tokių, kaip maksimalūs normatyvai.

V. Jasevičius tikslinosi, kokie normatyvai, jei ne maksimalūs.

D. Vėlavičiutė atsakė, kad tie kuriuos sudarė sudaryta darbo grupė.

V. Jasevičius klausė, kuriais metais priimti.

D. Vėlavičiutė atsakė, kad 2016 m.

V. Jasevičius klausė, ar viskas gerai, ar nereikia jų peržiūrėti.

D. Vėlavičiutė atsakė, jog viskas gerai, buvo peržiūrėta Buhalterijos apskaitos skyriaus

ir Finansų ir biudžeto skyriaus.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už sprendimo projektą su pakeitimu.

NUTARTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma (UŽ – 20, SUSILAIKĖ – 1, P. Dargis,

NEBALSAVO – 1, E. Auškalnis).

3. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės trūkstamų specialistų sąrašo sudarymas ir

prašymų svarstymo komisija.

Pranešėjas Gedeminas Sungaila pristatė sprendimo projektą su pakeitimu – 6 punktą

pakeisti ir išdėstyti taip „komisijos posėdžius šaukia, jų datą, vietą ir darbotvarkę nustato

komisijos pirmininkas, jo nesant – pirmininko pavaduotojas“ ir prašė pritarti.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už sprendimo projektą su pakeitimu.



6

NUTARTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma (UŽ – 20, SUSILAIKĖ – 1, P. Dargis,

NEBALSAVO – 1,  E. Auškalnis).

4. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo

Nr.T1-149 „Dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio

ugdymo grupes“ pakeitimas.

Pranešėja Jovita Voverienė pristatė sprendimo projektą ir prašė pritarti.

R. Vaitiekus tikslinosi dėl 17.1 papunkčio, ką tai keičia ir ką turima omenyje, nes

gegužės 1 d. dar nepasibaigus mokslo metams reikia pranešti priimamų vaikų skaičių kitiems

mokslo metams.

L.Dargienė atsakė, kad tiesiog yra sudaromos eilės ir planuojama į priekį.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma (UŽ – 21, NEBALSAVO – 1, E.

Auškalnis).

5. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos

naudojimo plėtros veiksmų plano 202 –2030 metams patvirtinimas.

Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą ir prašė pritarti.

R. Vaitiekus klausė, kodėl tvirtiname dvejus metus atgal, o ne į priekį pvz., 2023

metams.

M. Remeikis atsakė, kadangi Europos finansavimo programa iš atsinaujinančių išteklių

yra 2021–2030 m., ir kitos savivaldybės, kurios tvirtinasi, irgi tvirtinasi šių metų finansavimo

programą.

V. Jasevičius pasisakė, jog nesimato, kas ruošė ir klausė, ar sprendimo projekto rengėjai

šiandien dalyvauja posėdyje.

M. Remeikis atsakė, kad nedalyvauja.

V. Jasevičius pacitavo santraukos 2 skyrių ir klausė, per kiek metų pagal Tа atsipirks.

M. Remeikis atsakė, kad skaičiuota už metus.

V. Jasevičius nurodė, jog 101 puslapyje rašoma, kad investicijos yra 1,3 mln. ir kad tai

pagerins mūsų situaciją, kad iš alternatyvių išteklių gausime 1 proc. ir klausė, ar per 10 metų

padidės 1 proc., per kiek laiko atsipirks.

M. Remeikis atsakė, kad skaičiuojamas bendras visos Šilalės rajono savivaldybės kartu

įvertinant ir namų ūkius atsipirkimas per 10 metų. Su šiuo skaičiavimu sutiko ir Energetikos

ministerija.

Tarybos nariai diskutavo dėl atsipirkimo ir dėl saulės elektrinių statymo vietų.

Pasisakė R. Vaitiekus ir klausė, ką tokie parengti skaičiai duoda.

M. Remeikis atsakė, kad parengti skaičiai neduoda nieko, tai yra projekto rengimo

gairė, kuri turi būti įskaičiuota.

Tarybos nariai diskutavo.

Pasisakė E. Gečas ir klausė, kelintais metais rajonas nebemokės už elektrą.

M. Remeikis atsakė, kad jeigu viskas gerai ir programą pradėtume įgyvendinti laiku, tai

nuo 2024–2025 metų nereikėtų mokėti už elektros energiją. Už elektros pasaugojimą ar kitus

nustatytus mokesčius reikėtų mokėti.

E. Gečas klausė, kiek turite numatę pastatyti kaupiklių.

M. Remeikis atsakė, kad kaupiklių nėra numatę pastatyti, kadangi planuojama sunaudoti

tiek, kiek pasigamins.

E. Gečas klausė, kokia būtų situacija žiemą, nes žiemą energijos praktiškai

nepagaminama, o suvartojimas didelis, ar būtų 0.

M. Remeikis atsakė, kad yra skaičiavimai, neturėtų būti 0, kitų elektrinės gamina, tik

žinoma mažiau, iki 10 proc. viso įrengto galingumo.

Tarybos nariai diskutavo dėl mokėjimo už elektros energiją.

Pasisakė R. Vaitiekus, M. Remeikis.
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A. Meiženis klausė, ar sutiktumėte, jog reikėtų atidėti sprendimo projektą ir pasikviesti

specialistus, kurie parengė sprendimo projektą.

Pasisakė V. Jankauskaitė-Milčiuvienė ir siūlė atidėti planą.

Pasisakė R. Vaitiekus ir siūlė pasirengti kitų metų pradžiai bei pasikviesti plano

rengėjus.

V. Jasevičius siūlė, kad dalyvautų rengėjai.

Posėdžio pirmininkas siūlė sprendimo projektą atidėti bendru sutarimu.

NUTARTA. Sprendimas atidėtas bendru sutarimu.

Skelbiama 30 min. pertrauka.

Po pertraukos į posėdžio salę nesugrįžo ir toliau posėdyje nedalyvavo B. Žirlienė, R.

Titovas.

6. SVARSTYTA. Šilalės rajono vietinės reikšmės kelio Nr. UP-09 rekonstravimas,

įrengiant pralaidą per Jėrubyno upę projekto parengimo paslaugos pirkimas.

Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą ir prašė pritarti.

V. Jasevičius klausė, rengiant pralaidą upėje reikia derinti su aplinkosauga, ar bandėte

kalbėtis ir derinti, ar nebus kokių nors problemų.

M. Remeikis atsakė, jog nekalbėjo su aplinkosaugininkais.

R. Vaitiekus tikslinosi dėl kelio gatvės pavadinimo, ar nereikia jo įrašyti.

M. Remeikis atsakė, kad tai yra 2 grupės nesudėtingas statinys, priskiriamas keliams,

dėl to siūlė nekeisti ir neįrašyti gatvės.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 19).

7. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 28 d. sprendimo

Nr. T1-189 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į statinius įregistravimo,

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

savivaldybės administracijai“ 1.2 papunkčio pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė pritarti.

R. Vaitiekus klausė, kiek išleista šio tilto įteisinimui, bylos parengimui, registracijai ir

išregistravimui.

R. Kibelienė atsakė, kad įregistravimą ir išregistravimą Valstybinis registrų centras

atlieka savivaldybėms nemokamai, o bylą rengė Investicijų ir statybos skyrius, todėl dėl sumos

negalėjo atsakyti.

Pasisakė G. Sungaila.

E. Gečas klausė, ar 2020 metų sprendimą reikalinga keisti.

R. Kibelienė atsakė, kad nereikia. Redakcija yra panaikino, tiltas buvo įregistruotas

atskirai, panaikinus šį sprendimą lieka galioti įregistruotos gatvės.

Pasisakė G. Sungaila.

Tarybos nariai diskutavo dėl 2020 metų sprendimo panaikinimo.

E. Gečas klausė, kas toliau su tiltu.

G. Sungaila atsakė, kad procedūra užsitęs, buvo numatytos lėšos, kitais metais projektas

būtų buvęs pabaigtas, bet šiuo metu vėl ta pati procedūra daroma iš naujo ir ji užsitęs, nes

galimai Ministerija neskirs lėšų melioracijos remontui, tilto svoris apribotas, ekspertizė nurodo,

kad būklė avarinė.

Tarybos nariai diskutavo dėl statybos metų įregistravimo neatitikimo bei dėl tilto

pasisavinimo.

R. Vaitiekus siūlė spręsti problemą.

Pasisakė E. Gečas.
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Į posėdžių salę sugrįžo R. Gečienė, E. Auškalnis ir posėdžių salę paliko bei toliau

posėdyje nebedalyvavo V. Jucius.

Pasisakė R. Vaitiekus, R. Kibelienė.

R. Vaitiekus siūlė darbo tvarka išsiaiškinti, kas padaryta ir kas nepadaryta.

A. Meiženis siūlė pasižiūrėti.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma (UŽ – 15, SUSILAIKĖ – 5, E.

Auškalnis, E. Gečas, V. Jankauskaitė-Milčiuvienė, G. Navardauskas, R. Vaitiekus).

8. 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 ir prašė pritarti.

R. Norvilienė klausė, preambulėje parašyta, kad šis sprendimo projektas parengtas

vadovaujantis Valstybės turto perėmimo savivaldybių nuosavybėn įstatymu ir to įstatymo 4

straipsnio 1 punkte parašyta, kad savivaldybės tarybos projektai dėl savivaldybių nuosavybėn

perimamo turto ne vėliau, kaip prieš 1 mėnesį iki jų svarstymo savivaldybės tarybos posėdyje

skelbiami viešai savivaldybės interneto puslapyje, ar esame tai padarę. 

R. Kibelienė atsakė, jog buvo paskelbtas tik lapkričio 29 d., kai buvo parengtas

sprendimo projektas.

Pasisakė A. Meiženis.

E. Gečas klausė, ar čia yra registruojamų kelių, asfalto dangų.

R. Kibelienė atsakė, kad taip.

E. Gečas klausė, ar asfalto dangos tebėra laiptuotos ar ištiesintos (asfalto danga

registruojama kaip statinys).

R. Kibeliene atsakė, kad negali atsakyti už inventorinių bylų parengimą.

G. Sungaila atsakė, kad darant naujus matavimus bus pradėta projektuoti ištiesintas

asfalto dangas. O kas iš seniau padaryta, bus bandoma taisyti.

E. Gečas siūlė kitą kartą ateiti su kadastrine byla ir parodyti Tarybos nariams, kaip

padaryta.

R. Norvilienė klausė, ar priimdami šį sprendimo projektą būsime pasielgę teisingai,

nepaisant to, kad nebuvo iki galo atliktos visos numatytos sąlygos įstatyme, t. y. nebuvo viešai

paskelbta apie valstybės turto perėmimą.

A. Mikalauskas atsakė, kad jei yra numatyta procedūra ji turi būti vykdoma.

Pasisakė A. Meiženis.

R. Norvilienė siūlė sugrįžti prie šio sprendimo projekto, kai bus atliktos visos numatytos

procedūros teisės aktuose.

Posėdžio pirmininkas siūlė pritarti bendru sutarimu  R. Norvilienės pasiūlymui.

NUTARTA. Sprendimas atidėtas bendru sutarimu.

9. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio

nekilnojamojo turto, esančio Šilalės kaimiškosios seniūnijos teritorijoje, perdavimas 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 – 20).

10. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio

nekilnojamojo turto, esančio Kaltinėnų seniūnijos teritorijoje, perdavimas patikėjimo teise

Šilalės rajono savivaldybės administracijai.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė pritarti.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už sprendimo projektą.
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NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 20).

11. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio

nekilnojamojo turto, esančio Palentinio seniūnijos teritorijoje, perdavimas 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 – 20).

12. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio

nekilnojamojo turto, esančio Didkiemio seniūnijos teritorijoje, perdavimas 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 – 20).

13. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio

nekilnojamojo turto, esančio Upynos seniūnijos teritorijoje, perdavimas 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 – 20).

14.  SVARSTYTA. Savivaldybės turto perdavimas pagal panaudos sutartį.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą su patikslinimais – 1 punkte

įrašant „vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Šilalės

rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdoma turtą“ ir apskundimo tvarkoje žodį

„įsakymo“ pakeisti į „sprendimo“ ir prašė pritarti.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už sprendimo projektą su patikslinimais.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 20).

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 prašė pritarti.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 20).

16. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 28 d.

sprendimo Nr. T1-173 „Dėl Pasiūlymų dėl Šilalės rajono savivaldybės draustinio steigimo, jo

ribų keitimo, gamtos paveldo objekto paskelbimo savivaldybės saugomu teikimo ir nagrinėjimo

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėjas Gedeminas Sungaila pristatė sprendimo projektą ir prašė pritarti.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 20).

17. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro

valdymo struktūros patvirtinimas.

Nuo klausimo svarstymo nusišalino ir posėdžių salę paliko A. Giedraitienė, E. Gargasė,

R. Stasytienė, A. Dambrauskas, V. Jasevičius, E. Auškalnis.

Pranešėja Dalė Briedienė pristatė sprendimo projektą ir prašė pritarti.

A. Meiženis tikslinosi, kas buvo nutarta komitete.
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D. Briedienė atsakė, jog komitete buvo pritarta vienbalsiai.

Pasisakė R. Vaitiekus ir prašė įvardinti, kas keičiasi.

D. Briedienė atsakė, kad nelieka Bijotų, Biržų Lauko, Drobūkščių, Obelyno,

Traksėdžio, Šiauduvos, Upynos ir Žadeikių medicinos punktų.

Pasisakė E. Gečas ir klausė, ar buvo atlikta analizė, kiek per metus yra apsilankiusių

žmonių ir kokios buvo teikiamos paslaugos.

D. Briedienė atsakė, kad analizė buvo atlikta, įstaigos vadovė galės daugiau

pakomentuoti.

V. Macevičienė atsakė, kad Šilalės PSPC yra prisirašę maždaug 9,5 tūkstančio

gyventojų, iš jų yra apie 5000 gyventojų, kurie gyvena kaime, iki šiol buvo turimi 7 veikiantys

medicinos punktai, 1 neveikiantis. Per mėnesį, vasaros sezonu būna maždaug 5 apsilankymai,

žiemos sezonu daugiau 10–12, punktai praktiškai tušti.

V. Jankauskaitė-Milčiuvienė klausė, kada įvyko esminis pokytis, kad žmonės nustojo

lankytis medicinos punktuose.

V. Macevičienė atsakė, kad pradėjo mažėti gyventojų, jie tapo labiau mobilūs, atsirado

ambulatorinė slauga namuose.

V. Jankauskaitė-Milčiuvienė klausė, kokia situacija yra kituose rajonuose, ar šis

veiksmas yra inicijuotas centrinės valdžios, iš kur toks sprendimas.

D. Briedienė atsakė, kad centrinė valdžia turėjo šiek tiek įtakos, per susitikimus

Ministerijoje klausė, kaip efektyviai naudojame žmogiškuosius išteklius bei finansus. Matant,

kad personalas yra laikomas ir neefektyviai teikiant paslaugas, jau 2011 metais buvo nurodyta

organizuoti pacientam paslaugas namuose.

V. Jankauskaitė-Milčiuvienė klausė, ar žmonės, dirbantys medicinos punktuose, bus

atleisti.

D. Briedienė atsakė, kad visiems buvo pasiūlytas darbas Šilalės pirminės sveikatos

priežiūros centre, mobilioje komandoje.

V. Jankauskaitė-Milčiuvienė klausė, ar kas nors būtų sutaupoma, ar kas nors pabrangtų.

D. Briedienė atsakė, kad ne į ekonominę pusę žiūrime, o kad būtų galima gyventojams

suteikti kuo daugiau paslaugų.

Tarybos nariai diskutavo dėl paslaugų ir medicinos punkto poreikio bei dėl teikiamų

paslaugų kokybės.

A. Meiženis klausė, ar į pateiktus statistinius duomenis įeina močiutė, kuri atėjo

pasimatuoti temperatūrą ar spaudimą.

V. Macevičienė atsakė, kad taip, toks žmogus įrašomas, jog buvo aptarnautas.

Pasisakė R. Norvilienė ir prašė pateikti duomenis, nuo kada medicinos punktai neveikia,

kiek vidutiniškai per mėnesį kainuoja jų išlaikymas.

V. Macevičienė atsakė, kad praėjusių metų medicinos punktų išlaidos siekia 148 320

Eur, taip pat pridedamas kaimo priedas už prirašytą žmogų, mokama 30–39 Eur, šis priedas yra

skiriamas vien punktų išlaikymui, kiekvienais metais apskaičiuojamas 24 500 Eur nuostolis. Nuo

2023 metų numatomas komandinis darbas, turės dirbti dvi slaugytojos su daktaru, socialinis

darbuotojas, kineziterapeutas, masažistas.

R. Toleikis klausė, ar tikrai gyventojai išreiškė pageidavimą atsisakyti medicinos

punktų. Ir ar paminėtos išlaidos įeina į atlyginimą.

V. Macevičienė atsakė, kad taip atlyginimai įeina į bendras išlaidas.

Pasisakė A. Meiženis.

D. Briedienė atsakė, kad žmonės savo norą, jog būtų atsisakyta medicinos punktų,

pareiškė savo nesilankymu.

Tarybos nariai diskutavo apie gyventojų nuomonę dėl medicinos punktų bei dėl

besilankančių medicinos punktuose gyventojų vidurkio.

Pasisakė E. Gečas ir klausė, gal buvo atlikta gyventojų apklausa dėl medicinos punktų,

kiek mobilių komandų bus paleista, su kokiais automobiliais jos važiuos, kaip dažnai atvažiuos,
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kas apmokės automobilių įsigijimą ir išlaikymą, trūksta konkrečios informacijos, sprendimą

reikėtų atidėti.

Pasisakė R. Vaitiekus ir klausė, ar bus viena mobili komanda, kiek toje komandoje dirbs

žmonių, iš kur gavę skambutį jie išvažiuos, ar jie bus aprūpinti automobiliais.

Pasisakė V. Macevičienė.

A. Meiženis klausė, kiek rajone liks veikiančių medicinos punktų, jei pakeisime šių

medicinos punktų paskirtį.

D. Briedienė atsakė, kad Pajūralyje ir Grimzduose liks.

Pasisakė A. Meiženis.

Pasisakė R. Norvilienė ir klausė, ar nesuskubėdami su šiuo sprendimu, neprarasime

galimybės dalyvauti tinklo pertvarkoje ir ar neprarasime minėtų lėšų mobiliai komandai

pastiprinti.

Pasisakė A. Meiženis ir siūlė daugumai išsakyti savo poziciją dėl šio sprendimo.

Pasisakė V. Macevičienė.

D. Briedienė atsakė į R. Norvilienės klausimą, jog kaip tik išlošime, kad turime

komandas lankymui namuose. Papildoma parama iš reformos lėšų reikalinga automobiliui,

įrangai.

Pasisakė V. Macevičienė.

R. Vaitiekus klausė, kiek bendruomenių slaugytojų sutiko pereiti į mobilią komandą,

kiek ne. Ar bus viena mobili komanda, ar daugiau.

Pasisakė V. Macevičienė ir atsakė, kad pagal turimus apskaičiavimus bus dvi mobilios

komandos, viena dirbtų iki pietų, kita po pietų. Pagal dabartinį poreikį visiškai užtenka.

Pasisakė R. Vaitiekus.

E. Gečas klausė, gal reikėtų problemą spręsti kompleksiškai apimant visą rajoną, nes

šiuo metu Pajūralyje ir Laukuvoje lieka medicinos punktai. Siūlė visam rajonui taikyti vieną

metodiką.

Tarybos nariai diskutavo.

Pasisakė R. Norvilienė ir klausė, ar yra sprendimas, ką darysime su patalpomis, kaip jas

įveiklinsime, jei bus priimtas šis sprendimas.

D. Briedienė atsakė, kad tai Biudžeto ir finansų skyriaus kompetencija.

Pasisakė A. Meiženis, P. Dargis, V. Jankauskaitė-Milčiuvienė, R. Vaitiekus, R.

Toleikis, L. Kalnikaitė, R. Norvilienė, S. Olendrienė, R. Gečienė, E. Gečas.

A. Meiženis klausė, jeigu ligonis išsikviečia mobilią komandą, ir sako, jog jam reikia į

Priėmimo ir skubios pagalbos skyrių, ar jūs nuvežtumėte.

V. Macevičienė atsakė, kad nuvežtume, bet skubios pagalbos neteikiame.

Pasisakė A. Meiženis.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas nepriimtas balsų dauguma (UŽ – 2, P. Dargis, R. Gečienė,

SUSILAIKĖ – 10, PRIEŠ – 2, V. Jankauskaitė-Milčiuvienė, R. Vaitiekus).

18.  SVARSTYTA. Papildomi klausimai nebuvo svarstyti.

Meras informavo, jog kitas Tarybos posėdis planuojamas 2022 m. gruodžio 29 dieną,

komitetų posėdžiai – gruodžio 27 d.

Posėdžio pirmininkas Algirdas Meiženis

Posėdžio sekretorė Sandra Balčienė
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2022 m. gruodžio 15 d.

Šilalė

1. EDMUNDAS AUŠKALNIS

2. DAINIUS BERGELIS

3. ARTŪRAS DAMBRAUSKAS

4. LINETA DARGIENĖ

5. PETRAS DARGIS

6. ERIKA GARGASĖ

7. EGIDIJUS GEČAS

8. RAIMUNDĖ GEČIENĖ

9. AISTĖ GIEDRAITIENĖ

10. VITALIJA JANKAUSKAITĖ-MILČIUVIENĖ

11. VALDEMARAS JASEVIČIUS

12. VYTAUTAS JUCIUS

13. LORETA KALNIKAITĖ

14. ALGIRDAS MEIŽENIS

15. GINTAS NAVARDAUSKAS

16. RIMA NORVILIENĖ

17. SAULĖ OLENDRIENĖ

18. RIMANTAS RIMKUS

19. REDA STASYTIENĖ

20. ROMUALDAS TITOVAS

21. ROLANDAS TOLEIKIS

22. RAIMUNDAS VAITIEKUS

23. BIRUTĖ ŽIRLIENĖ
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