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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 58 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2022 m. gruodžio 30 d. Nr. T2-

Šilalė

Posėdis įvyko 2022-12-29 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 – Romualdas Titovas, Saulė

Olendrienė, Akvilė Gargasaitė, Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė.

Posėdyje dalyvavo 4 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 Loreta

Kalnikaitė, Gintas Navardauskas, Rima Norvilienė.

Tarybos nariai vienbalsiai pritarė balsų skaičiavimo komisijos sudėčiai.

Darbotvarkė Tarybos nariams pateikta.

E. Auškalnis informavo, jog prie „Kita informacija“ norės, jog būtų atsakyta į šiuos

klausimus:

1. Ar buvo gautas prašymas Ligoninės direktoriui skirti priedą, jei taip kokio dydžio ir

už kokius nuopelnus, kokio dydžio įskaitant priedą bus ligoninės direktoriaus atlyginimas už

gruodžio mėnesį. 

2. Kokio dydžio premijos bus išmokėtos už gruodžio mėnesį ligoninės darbuotojams,

įskaitant gydytojus ir aplinkos darbuotojus.

3. Kokių veiksmų buvo imtasi dėl 2022 m. birželio 6 d. VTEK sprendimo, kurio 1

punkte pripažintas ligoninės direktoriaus paskyrimas neteisėtu, o 2 punktu meras raginamas

spręsti klausimą dėl potvarkio kuriuo buvo paskelbtas ligoninės direktorius, panaikinimo, 4

punktu buvo prašoma informuoti pareiškėjus STT per vyriausybės atstovus, kokia informacija

buvo pateikta. 

4. Kiek kainavo ligoninei jubiliejinė šventė, įskaitant atlikėjus, salės nuomą, furšetą ir iš

kokių lėšų buvo apmokėta šventė.

Posėdžio pirmininkas klausė, ar dar bus pasiūlymų dėl darbotvarkės.

V. Jasevičius įvardijo argumentus ir siūlė šiame posėdyje nesvarstyti bei išbraukti 2

darbotvarkės klausimą „Dėl Šilalės sporto mokyklos teikiamų paslaugų kainų“.

Posėdžio pirmininkas klausė, ar bus pastebėjimų, pasiūlymų dėl V. Jasevičiaus siūlymo.

Pasisakė A. Meiženis ir siūlė balsuoti už pateiktą V. Jasevičiaus pasiūlymą išbraukti 2

darbotvarkės klausimą „Dėl Šilalės sporto mokyklos teikiamų paslaugų kainų“.

Balsavimas: UŽ – 16, SUSILAIKĖ – 1 (R. Toleikis), PRIEŠ – 4 (A. Meiženis, B.

Žirlienė, R. Rimkus, V. Žemeckienė).

Pasisakė A. Meiženis.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už visą darbotvarkę su pakeitimu.

Darbotvarkė patvirtinta. Tarybos nariai vienbalsiai pritarė pateiktai darbotvarkei su

pakeitimu. Balsavo: UŽ – 21.

Elektroninio dokumento nuorašas
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Posėdžio pirmininkas informavo, kad šiame šventiniame Tarybos posėdyje pagrindinių

reglamento nuostatų nebekartos, siūlė laikytis drausmės ir tvarkos.

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 Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto,

esančio Tenenių seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės

administracijai.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

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

esančio Laukuvos seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės

administracijai.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

4. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

5. Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilalės krašto neįgaliųjų

sąjungai.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

6. 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.

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė pristatė sprendimo projektą su pakeitimais, 2 priede –

Šilalės rajono Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija (Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos

užtikrinimo programa) prašo iš priemonės ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas

gimnazijos tipo bendro ugdymo mokyklose sumažinti 9926 Eur atitinkamai padidinant

ikimokyklinių įstaigų ugdymo procesui ir aplinkos užtikrinimui, Šilalės sporto mokykla prašo

sumažinti darbo užmokestį (Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa) iš

priemonės Šilalės sporto mokyklos ugdymo proceso aplinkos išlaikymo užtikrinimas 4750 Eur

nukeliant į transporto išlaikymą 1000 Eur ir į kitas prekes ir paslaugas 3750 Eur, administracija

(Socialinės apsaugos plėtojimo programa) iš priemonės socialinio būsto ir socialinio būsto fondo

skirto laikinam apgyvendinimui ir remontavimui sumažinti 2500 Eur perkeliant į naują

priemonę, apmokėjimas savivaldybei tenkančia dalimi už daugiabučių namų bendrosios

nuosavybės objekto atnaujinimą ir renovaciją bei lėšų kaupimą 2500 Eur, Šilalės kaimiškoji

seniūnija (Komunalinio ūkio ir turto programa) sumažinant iš priemonės vaikų žaidimų aikštelių

įrengimas 6000 Eur atitinkamai padidinant priemonę šaligatvių ir pėsčiųjų takų priežiūra ir plėtra

6000 Eur, taip pat savivaldybės administracija (Šilalės rajono savivaldybės investicijų programa)

laisvalaikio, sporto komplekso Šilalėje sporto salės statybai skirti 2000 Eur už šildymą

atitinkamai sumažinant projektą gatvių apšvietimo modernizavimas 2000 Eur. 3 priede

–sumažinti Švietimo pagalbos tarnybos 5449 Eur iš jų darbo užmokestį 5360 Eur įkeliant ir

padidinant į Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnaziją (mokinio krepšelis). 5 priede – žemės ūkio

funkcijoms vykdyti Bijotų seniūnijai 139 Eur nukeliant iš darbo užmokesčio į darbdavio paramą,

analogiškai ir Laukuvos seniūnijai 134 Eur ir prašė pritarti.

R. Vaitiekus prašė paaiškinimo dėl statybų aikštelės, nes sporto salė perduota rangovui,

o savivaldybė turės apmokėti 2000 Eur šildymo išlaidų. Klausė, kodėl tuomet nėra mokama už

elektrą, vandenį, šiukšlių išvežimą, kuo remiantis mokate 2000 Eur ir kiek tuomet kainuos

šildymo sezonas.
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G. Sungaila atsakė, kad remiamasi savivaldybės praktika, šildymo išlaidos nėra

įskaičiuojamos į projektus.

Tarybos nariai diskutavo dėl sutarties su rangovu.

V. Jasevičius prašė detalizuoti šiuos metus iš finansinės pusės.

D. Vėlavičiutė atsakė, kad darbo užmokestis už gruodžio mėnesį yra beveik visiems

išmokėtas, nors buvo planuota, jog trūks. O įvykdymas bus žiūrimas metų pabaigoje, visa

medžiaga ir rezultatai bus pateikti. 

Tarybos nariai diskutavo.

R. Norvilienė klausė, dėl Šilalės kaimiškosios seniūnijos, kas atsitiko, kad vaikų

žaidimų aikštelė nebuvo įrengta, kokios to priežastys.

G. Sungaila atsakė, kad aikštelė turėjo būti įrengta, bet dėl pasikeitusių oro sąlygų

rangovas nebegalėjo įrengti vaikų žaidimo aikštelės, todėl teko lėšas perkelti.

Tarybos nariai diskutavo dėl neįrengtos žaidimų aikštelės.

R. Gečienė klausė, dėl sporto komplekso šildymo, kodėl reikia mokėti savivaldybei, ar

neturėjo rangovai patys apmokėti kol dirba.

G. Sungaila atsakė, kad šildymo išlaidos projekte nebuvo numatytos, todėl rangovas ir

negalėjo to daryti. 

Tarybos nariai diskutavo dėl šildymo išlaidų numatymo projekte.

R. Vaitiekus klausė, kokia situacija dėl ministerijos pasiūlytų papildomų 350 000 Eur

sporto salei, kiek planavote įsisavinti ir ar tiesa, kad šios lėšos atiteko Kaunui.

G. Sungaila atsakė, kad dėl galimybės gauti 350 000 Eur informacija buvo, taip pat

buvo derinta su rangovu, iki 100 000 Eur rangovas galėjo įsisavinti, tačiau jei šią sumą būtų

pasiūlę ne likus mažiau nei 1 mėnesiui, nebūtų buvę jokių problemų juos įsisavinti.

R. Vaitiekus pasisakė dėl socialinių reikmių skolos perkėlimo į kitus metus ir klausė, ar

negalvojote, kad geriau su gyventojais atsiskaityti šiemet, nes nuo kitų metų skirsis išmokų

dydžiai ir gali būti jog reikės dar daugiau sumokėti.

D. Vėlavičiutė atsakė, kad šiais metais gauta ne 700 000 Eur, o 234 000 Eur ir 140 000

Eur papildomai, o šios pašalpos yra iš gyventojų pajamų mokesčio, šiuo metu trūksta 800 000

Eur.

R. Gečienė klausė dėl integralios pagalbos pinigų, ar jie kitais metais persikels iš

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Šiais metais juos susigrąžinsime, o kaip bus kitais

metais.

R. Kibelienė atsakė, jog susigrąžinsime, Šilalės rajono socialinių paslaugų namai yra

atrinktas kaip partneris naujame 2023–2027 metų projekte, jie tiesiogiai gaus pinigus pasirašę

bendradarbiavimo sutartį ir pateikę paraiškas.

Tarybos nariai diskutavo dėl integralios pagalbos pinigų.

Pasisakė R. Vaitiekus.

A. Meiženis klausė, ar nesiūlote išbraukti 2000 Eur skirtų apmokėti šildymo išlaidoms.

R. Vaitiekus atsakė, kad nesiūlys, paprašys atitinkamų institucijų ištirti šią situaciją.

Pasisakė R. Norvilienė, V. Jasevičius.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už sprendimo projektą su pakeitimais.

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

Vaitiekus).

2. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio

nekilnojamojo turto, esančio Tenenių 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 – 21).
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3. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio

nekilnojamojo turto, esančio Laukuvos 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 – 21).

4. SVARSTYTA. Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymas ir

likvidavimas.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą su patikslinimu – 1 punkte

vietoje „Šilalės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo“ įrašyti „Šilalės rajono

savivaldybės administracijos, Kvėdarnos, Šilalės miesto, Šilalės kaimiškosios, Žadeikių

seniūnijų patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą pagal sąrašą“ ir prašė pritarti.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už sprendimo projektą su patikslinimu.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 21).

5. SVARSTYTA. Savivaldybės turto perdavimas pagal panaudos sutartį Šilalės krašto

neįgaliųjų sąjungai.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė pritarti.

R. Norvilienė klausė, ar neįgaliųjų sąjungai yra perduotas automobilis.

R. Kibelienė atsakė, kad taip.

R. Norvilienė klausė, ar automobilis šiuo metu naudojamas.

R. Kibelienė atsakė, kad taip, turėtų naudoti.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (UŽ – 21).

6. SVARSTYTA. Kita informacija.

A. Meiženis pasisakė dėl E. Auškalnio iškeltų klausimų.

Pasisakė E. Auškalnis, R. Vaitiekus, R. Norvilienė, V. Jasevičius, A. Meiženis.

Meras informavo, jog kitas Tarybos posėdis planuojamas 2022 m. vasario 2 dieną.

Posėdžio pirmininkas Algirdas Meiženis

Posėdžio sekretorė Sandra Balčienė
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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ SĄRAŠAS

2022 m. gruodžio 29 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. VALDEMARAS JASEVIČIUS

11. VYTAUTAS JUCIUS

12. LORETA KALNIKAITĖ

13. ALGIRDAS MEIŽENIS

14. GINTAS NAVARDAUSKAS

15. RIMA NORVILIENĖ

16. RIMANTAS RIMKUS

17. REDA STASYTIENĖ

18. ROLANDAS TOLEIKIS

19. RAIMUNDAS VAITIEKUS

20. VIDA ŽEMECKIENĖ

21. BIRUTĖ ŽIRLIENĖ
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