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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi,

16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 20 straipsnio 1 ir 7 dalimis, Šilalės rajono savivaldybės tarybos

veiklos reglamento, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu

Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 134, 248, 253

ir 255 punktais, Šilalės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a : 

1. Pritarti Šilalės rajono savivaldybės tarybos ir mero 2020 metų veiklos ataskaitai

(pridedama).

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.

Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams

(Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis

Elektroninio dokumento nuorašas
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MERO ŽODIS

Dėkoju visiems Šilalės rajono gyventojams,

Savivaldybės tarybos nariams, koalicijos partneriams,

komitetų pirmininkams, mero pavaduotojui, visai savo

politinei komandai, Administracijos darbuotojams,
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padedantiems įgyvendinti Savivaldybės tarybos kadencijos darbų programą bei siekti ilgalaikių

rajono raidos tikslų.

2020 metai buvo pilni iššūkių kiekvienam. Buvome priversti prisitaikyti prie esamos

situacijos ir tęsti pradėtus darbus bei užtikrinti jų vykdymą laiku. Turbūt nei vienam iki šiol

dirbusiam merui ir tarybai nėra tekę dirbti grėsmingos pandemijos sąlygomis. Mums visiems teko

daug ko išmokti. Per tą laikotarpį išmokome bendrauti ir priimti sprendimus be fizinio kontakto,

nuotolinis darbas tapo kasdienybe, atskleisdamos žmogiškojo faktoriaus privalumus ir trūkumus.

Be jokios abejonės darbas pandemijos sąlygomis paliks savo atspaudą mūsų visų gyvenimuose, tuo

pačiu suteiks mums vilties, tikėjimo ir sumanumo sprendžiant kasdienes gyvenimo situacijas.

Gerbiami Šilalės rajono savivaldybės gyventojai, Tarybos nariai, Administracijos

darbuotojai, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Šilalės rajono

savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatomis, teikiu Jums kasmetinę mero ir Tarybos

veiklos ataskaitą.

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis

1. TARYBOS VEIKLA

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi,

Šilalės rajono savivaldybės taryba (toliau - Taryba) ne rečiau kaip vieną kartą per metus Tarybos

reglamento nustatyta tvarka turi pateikti savivaldybės bendruomenei viešą savo veiklos ataskaitą.

Ataskaitą savivaldybės tarybos vardu pateikia savivaldybės meras.

Į Tarybą 2019 m. išrinkti 25 nariai. 2020 m. Tarybos veikloje dalyvavo: Edmundas

Auškalnis (Visuomeninis rinkimų komitetas „Centro judėjimas už Šilalės kraštą"), Tadas Bartkus

(Partija Tvarka ir teisingumas), Dainius Bergelis (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys

demokratai), Artūras Dambrauskas (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), Albinas

Ežerskis (Lietuvos socialdemokratų partija), Akvilė Gargasaitė (Partija Tvarka ir teisingumas),

Erika Gargasė (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), Egidijus Gečas (Lietuvos
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valstiečių ir žaliųjų sąjunga), Raimundė Gečienė (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys

demokratai), Jonas Gudauskas (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), Vitalija

Jankauskaitė-Milčiuvienė (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga), Loreta Kalnikaitė (Tėvynės

sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), Gintautas Macevičius (Visuomeninis rinkimų komitetas

„Centro judėjimas už Šilalės kraštą"), Vera Macienė (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys

demokratai), Algirdas Meiženis (Partija Tvarka ir teisingumas), Gintas Navardauskas

(Visuomeninis rinkimų komitetas „Šilališkiai“), Rima Norvilienė (Tėvynės sąjunga-Lietuvos

krikščionys demokratai), Saulė Olendrienė (Visuomeninis rinkimų komitetas „Šilališkiai"),

Arvydas Petkus (Partija Tvarka ir teisingumas), Rimantas Rimkus (Partija Tvarka ir teisingumas),

Romualdas Titovas (Visuomeninis rinkimų komitetas „Centro judėjimas už Šilalės kraštą"),

Rolandas Toleikis (Partija Tvarka ir teisingumas), Raimundas Vaitiekus (Visuomeninis rinkimų

komitetas „Šilališkiai"), Vida Žemeckienė (Partija Tvarka ir teisingumas), Birutė Žirlienė (Partija

Tvarka ir teisingumas).

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr.

Sp-267 „Dėl savivaldybių tarybų narių, išrinktų Lietuvos Respublikos Seimo nariais, įgaliojimų

nesuėjus terminui nutraukimo ir mandatų naujiems savivaldybių tarybų nariams pripažinimo“

pripažino Jono Gudausko tarybos nario įgaliojimus nutrūkusiais prieš terminą ir naują Šilalės

rajono savivaldybės tarybos nario mandatą suteikė Kęstučiui Ačui, kuris 2020 m. lapkričio 27 d.

vykusiame Tarybos posėdyje prisiekė ir įgavo visas Tarybos nario teises ir pareigas.

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija 2020 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr.

Sp-340 „Dėl Šilalės rajono tarybos nario įgaliojimų nutrūkimo nesuėjus terminui ir šios

savivaldybės tarybos nario mandato naujam savivaldybės tarybos nariui pripažinimo“ pripažino

Albino Ežerskio tarybos nario įgaliojimus nutrūkusiais nesuėjus terminui, jam mirus 2020 m.

gruodžio mėn. ir naują Šilalės rajono savivaldybės tarybos nario mandatą suteikė Linetai Dargienei.

Pasikeitus Tarybos sudėčiai, pasikeitė ir komitetų sudėtis.

Per 2020 m. įvyko 17 Tarybos posėdžių. Administracijos darbuotojai ir tarybos nariai parengė

335 sprendimų projektus, posėdžių metu apsvarstyta 306 klausimai, išklausyta 19 pateiktų informacijų,

priimta 321 sprendimas.



5

Parengtų sprendimų projektų ir priimtų sprendimų skaičius, vnt.

2020 m. iš Tarybos posėdžių darbotvarkių išbraukti 7 klausimai, papildomai į darbotvarkes

įtraukta 20 klausimų.

Svarbiausi Tarybos 2020 m. priimti sprendimai:

Dėl Šilalės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų,

jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų

bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems

priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo (2020 m. sausio 31 d. Nr.

T1-18);

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

(2020 m. vasario 21 Nr. T1-38);

Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigoms eiti

konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo (2020 m. kovo 13 d. Nr. T1-79);

Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos aprašo

patvirtinimo (2020 m. kovo 13 d. Nr. T1-88);

Dėl Kuro išlaidų kompensavimo savanoriams, vykdantiems savanorišką veiklą Šilalės

rajono savivaldybės teritorijoje karantino laikotarpiu, tvarkos aprašo patvirtinimo (2020 m.

balandžio 3 d. Nr. T1-94);



6

Dėl Šilalės rajono teritorijoje esančių kapinių laidojimo duomenų skaitmeninimo (2020 m.

balandžio 3 d. Nr. T1-103);

Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių – saulės ir vėjo

jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano rengimo (2020 m. balandžio 24 d. Nr. T1-121);

Dėl Šilalės rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir

ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo (2020 m. gegužės 15 d. Nr. T1-128);

Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Šilalės rajono savivaldybės mokyklose

tvarkos aprašo patvirtinimo (2020 m. gegužės 15 d. Nr. T1-133);

Dėl Funkcinės zonos „Tauragė+“ plėtros strategijos patvirtinimo (2020 m. gegužės 15 d.

Nr. T1-138);

Dėl Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir priežiūros finansavimo tėvams (globėjams)

tvarkos aprašo tvirtinimo (2020 m. rugpjūčio 28 d. Nr. T1-219);

Dėl Vienkartinės paramos gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajono savivaldybėje

tvarkos aprašo patvirtinimo (2020 m. rugpjūčio 28 d. Nr. T1-233);

Dėl Pailgintos darbo dienos grupės paslaugų teikimo Šilalės rajono savivaldybės

mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo (2020 m. rugsėjo 25 d. Nr. T1-25);

Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos steigimo (2020 m. spalio 30 d. Nr. T1-262);

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo (2020 m. spalio 30

d. Nr. T1-263);

Dėl Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo Šilalės rajone tvarkos aprašo

patvirtinimo (2020 m. gruodžio 18 d. Nr. T1-315);

Dėl siūlymo tvirtinti Bilionių herbą (2020 m. gruodžio 30 d.).

Tarybos nariai už priimamus sprendimus balsuoja elektronine balsavimo sistema.

Kiekvienas rajono gyventojas jau posėdžio metu Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje

gali matyti, kaip ir už kokį sprendimo projektą balsavo kiekvienas Tarybos narys. 

2020 m. dėl paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje Šilalės rajono

savivaldybės tarybos posėdžiai vyko nuotoliniu būdu, todėl Tarybos nariai balsavo pasakydami

savo nuomonę balsu arba per specialiai balsavimui sukurtą nuorodą. Vardinių balsavimų rezultatai

skelbiami viešai Savivaldybės interneto svetainėje.

Apie Tarybos sprendimų įgyvendinimą ataskaitą teikia Administracijos direktorius.

Geriausiai Savivaldybės tarybos posėdžius lankė Edmundas Auškalnis, Tadas Bartkus,

Egidijus Gečas, Erika Gargasė, Jonas Gudauskas, Albinas Ežerskis, Artūras Dambrauskas,

Gintautas Macevičius, Algirdas Meiženis, Rimantas Rimkus, Rolandas Toleikis, Raimundas
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Vaitiekus, Vida Žemeckienė, Birutė Žirlienė. Šie Tarybos nariai dalyvavo visuose 2020 m.

vykusiuose Tarybos posėdžiuose. 

Šilalės rajono savivaldybės taryboje sudarytos 3 frakcijos: frakcija „Tvarka ir teisingumas“

(seniūnas – Rimantas Rimkus), Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija

(seniūnas – Jonas Gudauskas, kuriam tapus LR Seimo nariu frakcijos pirmininke išrinkta Rima

Norvilienė), Visuomeninio rinkimų komiteto „Centro judėjimas už Šilalės kraštą“ ir Lietuvos

socialdemokratų partijos frakcija (seniūnas – Gintautas Macevičius).

1.1. Tarybos komitetų veikla

2020 m. klausimai buvo svarstomi Šilalės rajono savivaldybės taryboje 5 komitetuose:

Finansų, investicijų ir verslo, Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos, Kaimo, aplinkosaugos ir

komunalinio ūkio reikalų, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų, Kontrolės. 

Finansų, investicijų ir verslo komitetas. Jam priklauso 7 Tarybos nariai: Edmundas

Auškalnis (Komiteto pirmininkas), Dainius Bergelis, Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė, Gintautas

Macevičius, Vera Macienė, Rimantas Rimkus, Rolandas Toleikis (pirmininko pavaduotojas),

Raimundas Vaitiekus, Vida Žemeckienė. Per 2020 m. įvyko 11 Komiteto posėdžių, iš jų 4

jungtiniai posėdžiai, svarstyta 121 klausimas: Vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo

Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Rėzgalių kaime, specialusis planas,

savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius (gatves) įregistravimas, Šilalės rajono

savivaldybės 2020 metų biudžetas ir jo pakeitimai, Šilalės rajono savivaldybės 2020–2022 metų

strateginis veiklos planas, savivaldybės ugdymo įstaigų sporto salių ir kitų patalpų nuomos įkainiai,

rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas,

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės

reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo

sąlygoms užtikrinti, 2020 metų objektų sąrašas, Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo

lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti

(remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo tvarkos aprašas, leidimas

dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektuose, 2019 metų biudžeto vykdymo

ataskaitų rinkinio ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, Tarybos veiklos reglamento

pakeitimai, Vienkartinės paramos gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajono savivaldybėje

tvarkos aprašas, nekilnojamojo turto (butų) pirkimas Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn

socialinio būsto fondo plėtrai.

Komiteto narių dalyvavimas Komiteto posėdžiuose 2020 m.
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23
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Iš

viso

Edmundas Auškalnis + + + + + + + + + + + 11

Dainius Bergelis + + + + + + + + + + + 11

Vitalija Jankauskaitė-

Milčiuvienė

+ n n n + n n + + + + 6

Gintautas Macevičius - - - - - + + + + + + 6

Vera Macienė + + + + + + + n + + + 10

Rimantas Rimkus + + + + + + + + + + + 11

Rolandas Toleikis + n + + + + + + + + + 10

Raimundas Vaitiekus + + + + n n + + + + + 9

Vida Žemeckienė - - - - - + + + + + + 6

Geriausiai Komiteto posėdžius lankė ir nė vieno posėdžio nepraleido Edmundas Auškalnis,

Dainius Bergelis, Rimantas Rimkus, Gintautas Macevičius, Vida Žemeckienė.

2018–2020 m. Komiteto posėdžiuose svarstytų klausimų skaičius

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitetas sudarytas iš 5 Tarybos narių: Akvilė

Gargasaitė (Komiteto pirmininkė), Tadas Bartkus (Komiteto pirmininko pavaduotojas), Erika

Gargasė, Rima Norvilienė, Arvydas Petkus. Per metus įvyko 11 posėdžių, iš jų 4 jungtiniai,

svarstyti 103 klausimai: Tarybos veiklos reglamento pakeitimai, sutikimai reorganizuoti Pajūralio

pagrindinę ir Upynos Stasio Girėno mokyklas, ugdymo įstaigų sporto salių ir kitų patalpų nuomos

įkainiai, švietimo, kultūros įstaigų vadovų ataskaitos, švietimo įstaigų veikla karantino laikotarpiu,

trumpalaikės paskolos ėmimas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto savivaldybės biudžeto

laikinam pajamų trūkumui padengti, leidimas vykdyti Bijotų mokyklos pastato pritaikymo
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socialinės globos įstaigai ir greitosios medicinos pagalbos stočiai projektavimo ir rangos darbų

pirkimą, Klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius Šilalės rajono savivaldybės

bendrojo ugdymo mokyklose 2020–2021 mokslo metais, Šilalės rajono savivaldybės vaikų vasaros

stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašas, švietimo ir

pavaldžių įstaigų nuostatai, Mokinių priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo

mokyklas tvarkos aprašas ir Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo

teritorijų sąrašas, rajono savivaldybės seniūnaičių išmokų su seniūnaičio veikla susijusioms

išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašas, rajono savivaldybės

bendruomenių pirmininkų išmokų su bendruomenės pirmininko veikla susijusioms išlaidoms

skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašas, Priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės

bendrojo ugdymo mokyklas apraše nenumatytų atvejų komisijos darbo reglamentas, rajono

savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programos, Nevyriausybinių organizacijų

tarybos nuostatai, Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir priežiūros finansavimo tėvams

(globėjams) tvarkos aprašas, mokyklinio autobuso perėmimo savivaldybės nuosavybėn, Priėmimo į

Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas apraše nenumatytų atvejų komisija,

Pailgintos darbo dienos grupės paslaugų teikimo Šilalės rajono savivaldybės mokyklose tvarkos

aprašas, savivaldybės administracijos nuostatai, Vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimo ir

mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašas, Siūlymas tvirtinti Bilionių herbą, savivaldybės

infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijų vykdymo pavedimo savivaldybės administracijai ir

Šilalės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo ir įmokos tarifo

patvirtinimas, infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų ir Šilalės rajono savivaldybės

infrastruktūros pripažinimo prioritetine tvarkos aprašo patvirtinimas, Želdynų ir želdinių apsaugos

taisyklės.

Komiteto narių dalyvavimas Komiteto posėdžiuose 2020 m.

01-

27

02-

18

04-

20

05-

18

06-

08

06-

22

07-

27

08-

24

09-

21

11-

23

12-

28

Iš viso

Tadas Bartkus + + + + + + + + + + + 11

Akvilė Gargasaitė + n + + + + + + + + + 10

Rima Norvilienė + + + + + + + + + + + 11

Arvydas Petkus n + + + + n + + + + + 9

Erika Gargasė + + + + + + + + + + + 11

Visuose Komiteto posėdžiuose dalyvavo Tadas Bartkus, Rima Norvilienė ir Erika Gargasė.
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2018–2020 m. Komiteto posėdžiuose svarstytų klausimų skaičius

Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų komitetas sudarytas iš 7 Tarybos

narių: Artūras Dambrauskas, Albinas Ežerskis (pirmininkas iki 2020-12-22), Egidijus Gečas, Jonas

Gudauskas, Gintas Navardauskas, Arvydas Petkus, Vida Žemeckienė (pirmininko pavaduotoja).

Nuo 2020 m. gruodžio 18 d. į komiteto sudėtį įtraukti Kęstutis Ačas, Tadas Bartkus, Rolandas

Toleikis. Įvyko 11 posėdžių, iš jų 4 jungtiniai. Svarstyta 103 klausimai: Šilalės rajono savivaldybės

2020 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo, Šilalės rajono

Pajūralio ir Tenenių kadastrinių vietovių griovių ir statinių juose rekonstrukcija, tarybos veiklos

reglamento pakeitimai, savivaldybės 2020 metų biudžetas, patalpų panauda, nuoma, turto

perėmimas ir perdavimas, Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės

rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti),

prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2020 metų objektų sąrašas, Kelių priežiūros ir

plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir

gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo

tvarkos aprašas, Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių – saulės ir vėjo

jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano rengimas, uždarųjų akcinių bendrovių ataskaitos, lėšų

skyrimas projektams, savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti,

neprižiūrimi, nenaudojami, naudojami ne pagal paskirtį, sąrašas, savivaldybės nuosavybės į

inžinerinius statinius įregistravimas, nekilnojamojo turto nurašymas ir likvidavimas, žemės

mokesčio tarifai, savivaldybės teritorijoje esančių vietinės reikšmės kelių specialusis planas,
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vidutinės kuro kainos nepasiturintiems gyventojams, savivaldybės administracijos nuostatai, Šilalės

miesto gatvių pavadinimų pakeitimas, UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariais

reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų ir mokinių pavėžėjimo įkainių nustatymas,

savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo savivaldybės viešosioms asmens

sveikatos priežiūros įstaigoms patikėjimo teise tvarkos aprašas.

Komiteto narių dalyvavimas Komiteto posėdžiuose 2020 m.

01-

27

02-

18

03-

09

04-

20

05-

25

06-

22

07-

27

08-

24

09-

21

11-

23

12-

14

Iš viso

Albinas

Ežerskis

+ + + + + + + + + + + 11

Artūras

Dambrauskas

+ + + + + + + + + + + 11

Egidijus Gečas + + + + + + + + + + + 11

Gintas

Navardauskas

+ + + + + + + + n n n 8

Arvydas

Petkus

n + n + + n + + + + + 8

Jonas

Gudauskas

+ + + + + n + n + - - 7

Vida

Žemeckienė

+ + + + + + + + + + n 10

Geriausiai Komiteto posėdžius lankė Albinas Ežerskis, Artūras Dambrauskas, Egidijus

Gečas.
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2018–2020 m. Komiteto posėdžiuose svarstytų klausimų skaičius

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas. Komitetui priklauso 6 Tarybos

nariai: Raimundė Gečienė, Loreta Kalnikaitė, Gintautas Macevičius (pirmininkas), Saulė

Olendrienė, Birutė Žirlienė (pirmininko pavaduotoja), Romualdas Titovas. Per 2020 m. įvyko 11

Komiteto posėdžių, iš jų 3 jungtiniai. Svarstyta 119 klausimų: Kreipimosi dėl socialinės paramos

mokiniams ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašas, Šilalės rajono savivaldybės

vaikų globos paslaugų priemonių planas, maksimalūs socialinės globos paslaugų finansavimo

išlaidų dydžiai, Pajūrio vaikų globos namus reorganizavimas, prijungiant juos prie Šilalės rajono

socialinių paslaugų namų, sveikatos priežiūros įstaigų įstatai, viešosios įstaigos Pajūrio

ambulatorijos likvidavimas ir likvidatoriaus paskyrimas, savivaldybės saugaus elgesio paviršinių

vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklės, savivaldybės

teritorijoje esančių paplūdimių sąrašas, Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Šilalės

rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas, Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir priežiūros

finansavimo tėvams (globėjams) tvarkos aprašas, socialinio būsto pirkimas Šilalės rajono

savivaldybės būsto fondui plėtoti, Šilalės rajono socialinių paslaugų namų teikiamų socialinių

paslaugų kainų sąrašas, Vienkartinės paramos gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajono

savivaldybėje tvarkos aprašas, Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos

nuostatai, vidutinės kuro kainų nepasiturintiems gyventojams, Tauragės regiono plėtros tarybos

steigimas, Tarybos veiklos reglamento pakeitimai, Šilalės rajono savivaldybės administracijos

struktūra, sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos, Vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimo ir

mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašas, rajono savivaldybės tarybos narių delegavimas į Tauragės

regiono plėtros tarybos kolegiją, savivaldybės administracijos nuostatai.

Komiteto narių dalyvavimas Komiteto posėdžiuose 2020 m.

01-

27

02-

18

03-

09

05-

11

06-

22

07-

27

08-

24

09-

21

10-

26

11-

23

12-

14

Iš viso

Raimundė

Gečienė

+ + + + + + + + + + + 11

Loreta

Kalnikaitė

+ + n + + + + n + + + 9

Gintautas

Macevičius

+ + + + + + + + + + + 11

Birutė Žirlienė + n n + + + + + + + + 9

Saulė

Olendrienė

+ + + n + + n + + n + 8

Romualdas

Titovas

+ + + + + + n + + + + 10
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Geriausiai posėdžiuose dalyvavo Raimundė Gečienė, Gintautas Macevičius, Romualdas

Titovas.

2018–2020 m. Komiteto posėdžiuose svarstytų klausimų skaičius

Kontrolės komitetas. Komitetą sudarė 3 Tarybos nariai: Jonas Gudauskas (pirmininkas

iki 2020-11-12), Albinas Ežerskis (pirmininko pavaduotojas iki 2020-12-22), Rolandas Toleikis.

Per 2020 m. įvyko 10 posėdžių, iš jų 5 jungtiniai, svarstyta 97 klausimai: savivaldybės 2020 metų

biudžetas ir jo pakeitimai, informacija apie Savivaldybės kontrolieriaus 2019 metų veiklos plano

vykdymą, Komiteto 2019 metų veiklos ataskaita, Komiteto 2020 metų veiklos programa, Kontrolės

ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaita, Savivaldybės 2020–2022 metų strateginis veiklos

planas, rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2019 metų veiklos ataskaita, viešosios

įstaigos Pajūrio ambulatorijos likvidavimas ir likvidatoriaus paskyrimas, Kelių priežiūros ir plėtros

programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms)

tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2020 metų

objektų sąrašas, Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono

savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus

eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo tvarkos aprašas, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų 2019

metų veiklos ataskaitos, rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programa, 2021 metų

nekilnojamojo turto mokesčio tarifai, leidimai rengti ir teikti paraiškas, Funkcinės zonos

„Tauragė+“ plėtros strategija, Nekilnojamųjų daiktų pirkimo Šilalės rajono savivaldybės vardu

tvarkos aprašas, nekilnojamojo turto (butų) pirkimas Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn
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socialinio būsto fondo plėtrai, rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos organizavimo

tvarkos aprašas, rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, rajono savivaldybės pedagogų skatinimo tvarkos

aprašas.

Komiteto narių dalyvavimas Komiteto posėdžiuose 2020 m.

01-

27

02-

18

03-

09

04-

20

05-

11

05-

25

06-

22

07-

27

08-

24

10-

12

Iš viso

Jonas

Gudauskas

+ + + + + + + + + + 10

Albinas

Ežerskis

+ + + + + + + + + + 10

Rolandas

Toleikis

+ n + + + + + + + + 9

2018–2020 m. Komiteto posėdžiuose svarstytų klausimų skaičius

1.2. Bendradarbiavimas su užsienio šalių partneriais

Vasario 27–29 dienomis Šilalės rajono savivaldybės delegacija lankėsi pas partnerius

Vokietijoje, Štavenhageno mieste. Šilališkius šiltai pasitiko miesto atstovų prezidentas K. Zalevski,

mero pavaduotoja B. Noimann  bei pagrindinės tarnybos vadovas J. Demske. Delegacija sudarė
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Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, Šilalės rajono savivaldybės administracijos

direktorius Valdemaras Jasevičius bei Tarybos nariai Edmundas Auškalnis ir Rimantas Rimkus.

Vizito metu apsilankyta Ivenako esančiame stambiame pienininkystės ūkyje, kur sužinota apie ūkio

plėtrą, laikomų galvijų veisles, jų produktyvumą, darbuotojus, ES paramą Vokietijos ūkininkams.

Susipažinta su Malchino policijos nuovadoje, kurioje susipažinta su policijos pareigūnų darbo

specifika. Dalyvauta naujojo mero inauguracijoje, kurioje per 300 verslo ir visuomenės atstovų,

sveikino naujai išrinktą Štavenhageno miesto merą Štefaną.

Pav. Akimirka iš vizito Vokietijoje.

1.3. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sudarytų komisijų veikla

Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisija per metus posėdžiavo 5 kartus, priėmė 4

sprendimus.

„Auksinės gilės“ atrankos komisija posėdžiavo du kartus ir posėdžių metu iš pateiktų

kandidatų „Auksinės gilės“ apdovanojimams atrinko 3 nominantus, kurie apdovanoti „Auksine

gile“ ir pinigine premija.
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Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos lėšų skirstymo komisija posėdžiavo

2 kartus. Iš rajono biudžeto šiai programai skirta 7000 eurų, kurie buvo paskirstyti: Laisvės g. 3,

Laukuvos mstl., Šilalės r., daugiabučio namo savininkams – 650 Eur (namo cokolio konstrukcijos

defektų pašalinimo darbų išlaidų daliai padengti); Surplio g. 23, Jucaičių k., Šilalės kaimiškoji sen.,

Šilalės r., daugiabučio namo savininkams – 2400 Eur (namo laiptinės remonto darbų ir įėjimo į

namą laiptų remonto darbų išlaidų daliai padengti); Dariaus ir Girėno g. 34, Pajūris, Šilalės r.,

daugiabučio namo savininkams – 1950 Eur (namo laiptinės durų ir laiptinės langų keitimo darbų

išlaidų daliai padengti); Raudžio g. 7, Palentinio k., Palentinio sen., Šilalės r., daugiabučio namo

savininkams – 2000,00 Eur (namo laiptinės remonto darbų išlaidų daliai padengti).

Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo Šilalės rajone komisija

2020 m. posėdžiavo 1 kartą. Šios programos įgyvendinimui 2020 m. buvo skirta 8000 Eur, kurie

paskirstyti šioms programoms: Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Šilalės rajono bendrijai –

100 Eur – Klojimo teatro „Senelės pasaka“ kūrimui – priemonėms įsigyti; Pajūrio vaikų globos

namams – 300 Eur – edukaciniams užsiėmimams „Atrask... save praeities lobiuose... 10“

organizuoti – priemonėms įsigyti, transporto nuomai; Požerės kaimo bendruomenei – 150 Eur –

„Sena gali tarnauti ir šiandien“ – medžiagoms edukacijai, lektoriams; Šilalės r. Pajūrio Stanislovo

Biržiškio gimnazijai – 300 Eur – „Šok į klumpes“ – instrumentams įsigyti; Šilalės rajono

savivaldybės administracijos Bilionių seniūnijai – 700 Eur – plenerui „Šimtmečio veidai ir vaizdai“

organizuoti; Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Kvėdarnos kultūros namams – 500 Eur –

edukacinių užsiėmimų ciklui visai šeimai organizuoti; Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui –

500 Eur – „Gegužinės ant ratų“ organizavimui; Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro

Kaltinėnų kultūros namams – 500 Eur – renginiui „Žemaitijos regiono etnokultūrinė naktis“

organizuoti (tęstinis); Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Kaltinėnų kultūros namams – 250

Eur – kūrybinių dirbtuvių ciklo „Aš myliu kūrybą“ edukaciniams užsiėmimams (tęstinis); Šilalės

rajono savivaldybės kultūros centro Laukuvos kultūros namams – 250 Eur – kūrybinių dirbtuvių

ciklo „Kūryba teikia džiaugsmą“ edukaciniams užsiėmimams; Šilalės rajono savivaldybės kultūros

centro Pajūralio laisvalaikio salei – 300 Eur – „Po žemaitiška pastoge“ – liaudies tradicijų –

nematerialaus kultūros paveldo puoselėjimui; Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro

Traksėdžio laisvalaikio salei – 500 Eur – Žemaitijos regiono liaudiškos muzikos kapelų šventei-

varžytuvėms „Kaip sako mūsų senoliai“ organizuoti; Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

– Šilalės krašto kulinarinio paveldo sklaidai ir puoselėjimui – 1500 Eur – pakartotinam knygos

„Pasmuokavuok, kap skane“ leidimui (500 vnt.); Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejui – 200 Eur –

„Bijotų mokyklai – 85“ – tentams įsigyti (12 vnt.); VšĮ „Kraštomanija“ – 500 Eur – „Istorija kitu
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kampu“ –fotografijų apie Kvėdarnos parapijos istoriją atspausdinimui, koliažų montavimui, parodai

organizuoti. 1450 Eur pagal programą skirta Dionizo Poškos premijai.

Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisija

sudaryta Tarybos sprendimu. Komisija savo veiklą vykdė vadovaudamasi Tarybos patvirtintais

Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos nuostatais.

Per 2020 m. įvyko 11 komisijos posėdžių, kuriuose daugiausiai buvo svarstomi klausimai, susiję su

mokinių pavėžėjimo organizavimu, gyventojų prašymai dėl autobusų maršrutų. Pagal šios

komisijos ir mokyklų vadovų siūlymus bei atsižvelgiant į mokinių tėvų pageidavimus

Administracijos direktoriaus įsakymais buvo tvirtinami ir keičiami mokinių vežimo mokykliniais

autobusais maršrutai bei UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų

maršrutai.

Šilalės rajono Kaimo plėtros rėmimo programos paraiškų atrankos komisija rinkosi į

2 posėdžius, parama skirta 17 paramos prašytojų.

Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo

komisija 2020 m. posėdžiavo 6 kartus. Šiai Programai iš Savivaldybės biudžeto buvo skirta 29

tūkst. Eur. Komisija paskirstė turimas lėšas 22 paramos prašytojams, vykdantiems veiklą Šilalės

rajono savivaldybės teritorijoje.

Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija posėdžiavo 1 kartą. Posėdžio metu

analizuotas rajono gyventojo gautas prašymas.

Šilalės religinių bendruomenių rėmimo programos atrankos komisija 2020 m.

posėdžiavo du kartus, svarstė Religinių bendruomenių rėmimo programos konkurso dokumentus.

Biudžete šios Programos vykdymui buvo skirta 16 tūkst. Eur, kurie paskirstyti programoms

įgyvendinti: Žadeikių seniūnijai – 500 Eur (neveikiančių kapinių aptvėrimo darbams); Upynos

seniūnijai– 2000 Eur (laiptų į Kalvalių piliakalnį įrengimo darbams); Šilalės Šv. Pranciškaus

Asyžiečio parapijai – 7000 Eur (bažnyčios lietaus nuotekų įrengimo darbams); Didkiemio Šv.

Angelų Sargų parapijai – 1500 Eur (parapijos pastato remonto darbams); Šilalės evangelikų

liuteronų parapijai – 700 Eur (langų pakeitimo darbams); Upynos Švč. Mergelės Marijos Vardo

parapijai – 1800 Eur (Upynos bažnyčios fasado dažymo darbams); Nevočių kaimo bendruomenei –

1000 Eur (neveikiančių kapinių aptvėrimo darbams); Laukuvos seniūnijai – 500 Eur (Leono Joniko

paminklo ir aplinkos sutvarkymo darbams).

Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo komisija posėdžiavo vieną kartą, svarstė

iš sveikatos priežiūros įstaigų gautus prašymus dėl finansavimo teikimo. Šiai programai skirtas

lėšas paskirstė: Laukuvos ambulatorijai – 15 tūkst. Eur (laiptų remonto ir neįgaliųjų įvažiavimo

darbų išlaidoms padengti); Šilalės rajono ligoninei – 21 tūkst. Eur (endoskopinei sistemai įsigyti);
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UAB „Andoka“ – 1 tūkst. Eur (priemonėms įsigyti); UAB „Ambulansas“ – 3 tūkst. Eur

(priemonėms įsigyti)

Šilalės rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisija posėdžiavo du kartus, svarstė

2020 m. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimą, būsto pritaikymą neįgaliesiems, Neveiksnių

asmenų komisijos darbą, viešųjų erdvių ir pastatų aplinkos pritaikymą neįgaliesiems įgyvendinant

Europos Sąjungos projektus.

Savivaldybės tarybos nariai, vykdydami jiems priskirtus įgaliojimus, įgyvendindami

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme įtvirtintas nuostatas, aktyviai dalyvavo komisijų,

darbo grupių, kurių yra nariai, veikloje. Dėl paskelbto karantino buvo atšaukti Tarybos narių

susitikimai su rajono gyventojais, apribotas dalyvavimas įvairiuose renginiuose, konferencijose,

šventėse, minėjimuose. 

1.4. Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2020 m. veikla

Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba (toliau – NVO taryba) yra

visuomeniniais pagrindais prie Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos veikianti

kolegiali patariamoji institucija, nustatyta tvarka sudaroma iš Savivaldybės institucijų ir įstaigų bei

nevyriausybinių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovų.

NVO tarybos veiklos tikslas – užtikrinti ir skatinti nevyriausybinių organizacijų

dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų plėtros valstybės

politiką Savivaldybėje, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir

nevyriausybinių organizacijų. 

2020 m. liepos mėn. įvyko visuotinis Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų

susirinkimas, kurio metu buvo išrinkti NVO atstovai į NVO tarybą. Šilalės rajono savivaldybės

tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T1-202 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės

nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo“ buvo suformuota nauja NVO taryba. Iš

viso NVO tarybą sudaro 10 narių – 5 NVO atstovai ir 5 Savivaldybės tarybos bei administracijos

atstovai.

2020 m. įvyko 4 NVO tarybos posėdžiai, kuriuose NVO taryba patvirtino 2020 m.

veiklos planą, atnaujino NVO tarybos darbo reglamentą, pateikė pasiūlymų (rekomendacijų)

Savivaldybės tarybai, administracijai dėl rengiamų teisės aktų projektų, susijusių su

nevyriausybinių organizacijų plėtros politika, klausimais. Šilalės rajono savivaldybės

administracijai pateiktas pasiūlymas dėl jos optimizavimo, kartu su pasiūlymu pavesti visas su
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NVO sektoriumi susijusias funkcijas vykdyti vienam valstybės tarnautojui, kuris būtų atsakingas už

nevyriausybinių organizacijų plėtrą Šilalės rajone.

Pagal Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų plėtros programą,

2020 m. kovo mėn. NVO taryba kvietė nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas daliniam

projektų finansavimui pagal Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros programą.

Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotų nevyriausybinių organizacijų projektų skaičius – 19

projektų:

1 Asociacijos „Vilties galia“ projektui „Socialinių, sveikatos paslaugų ir prevencinių

priemonių plėtojimo ir jų tęstinumo, žmonių su negalia užimtumo organizavimas“ – 200 eurų;

2. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės filialo projektui „Lietuvos

politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės filialo veikla siekiant išsaugoti krašto istoriją“ – 300

eurų;

3. Šilalės krašto neįgaliųjų sąjungos projektui „Paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje

organizavimo ir teikimo plėtra“ – 250 eurų;

4. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Šilalės rajono bendrijos projektui „Pagyvenusių

žmonių užimtumo organizavimas „Neįsileisim širdin sutemos“ – 250 eurų;

5. Bijotų bendruomenės projektui „Lauko pavėsinės įsigijimas“ – 400 eurų;

6. Laukuvos miestelio bendruomenės projektui „Padovanok, rudenėli, moliūgą“ – 200

eurų;

7. Kvėdarnos bendruomenės centro projektui „Kvėdarnos daugiafunkcio centro atidarymo

šventė“ – 300 eurų;

8. Požerės kaimo bendruomenės projektui „Prasmingas laukimas“ – 200 eurų;

9. Asociacijos „Žadeikių sūkurys“ projektui „Vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo

skatinimas, taip pat gyventojų užimtumo organizavimas Žadeikių seniūnijoje“ – 800 eurų;

10. VšĮ „Suodnas“ projektui „VšĮ „Suodnas“ veiklos 10-metis“ – 300 eurų;

11. Didkiemio kaimo bendruomenės projektui „Didkiemio kaimo kultūra ir tradicijos“ –

200 eurų;

12. Obelyno bendruomenės centro projektui „Auginame bendruomeniškumą „Tradicijų

sode“ – 350 eurų;

13. Bytlaukio bendruomenės projektui „Aukime ir būkime stiprūs“ – 1000 eurų;

14. Žvingių kaimo bendruomenės projektui „Mes visi kartu – Jėga“ – 300 eurų;

15. VšĮ „Kraštomanija“ projektui „Jūra teka per gamtos ir kultūros turtus“ – 500 eurų;

16. Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“

projektui „NVO naktis“ – 400 eurų;
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17. Kaimų bendruomenės „Saulietekis“ projektui „Kalėdų džiaugsmo belaukiant“ – 300

eurų;

18. Jomantų kaimo bendruomenės projektui „Krepšinis visiems“ – 450 eurų;

19. Upynos miestelio bendruomenės projektui „Kalėdų eglutės įžiebimas“ – 300 eurų.

2020 m. rugsėjo 8 d. posėdyje buvo išrinktas naujai suformuotos NVO tarybos

pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, atnaujintas NVO tarybos darbo reglamentas, apsvarstytas

2020 m. NVO tarybos veiklos plano vykdymas ir pakoreguotas planas.

2020 m. lapkričio 5 d. įvyko jungtinis Šilalės rajono savivaldybės NVO tarybos ir jaunimo

reikalų tarybos posėdis, kuriame dalyvavo ir Savivaldybės strateginio 2021-2030 m. plėtros plano

rengėjai. Posėdžio metu pateikti pasiūlymai, susiję su NVO ir Jaunimo politikos įgyvendinimu

Šilalės rajone.

1.5. Reikšmingiausi 2020 metų darbai

Eil.

Nr.

Įgyvendinta priemonė/įgyvendinti darbai Rezultatas

1. Pastatytas Šilalės lopšelio-darželio “Žiogelis”

priestatas

Įkurtos 5 naujos grupės, kurias lanko

apie 100 ikimokyklinukų

2. Įkurtos pilnos dienos ikimokyklinės grupės. Pajūralyje, Obelyne ir Upynoje, nuo

rugsėjo 1-osios jose šurmuliuoja per

50 mažųjų rajono gyventojų.

3. Priimtas sprendimas vietinio susisiekimo

maršrutais visus keleivius  vežti nemokamai.

Nuo 2020 metų sausio 1 d. visi rajono

gyventojai vietinio susisiekimo

maršrutais gali keliauti nemokamai.

4. Užbaigta Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos

modernizacija.

Sutvarkyta sporto salė, mokyklos

aplinka, aptverta teritorija, įrengta

sporto aikštelė ir treniruokliai, įkurtas

vidinis kiemelis

5. Priimtas sprendimas egzaminų patalpose įrengti

kondicionierius.

Šilalės Simono Gaudėšiaus ir

Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus

gimnazijose klasėse įrengta daugiau

nei 30 kondicionierių.

6. Šilalės mieste bei rajone įrengtos požeminių

konteinerių aikštelės

Įrengta 19 aikštelių.

7. Suformuoti sklypai ir parengti detalieji planai Šilalės Aušros ir Vytauto Didžiojo
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gatvių kvartale bei Striukų gatvėje

suformuoti sklypai ir parengti detalieji

planai naujų daugiabučių statyboms

8. Vyksta 17 daugiabučių namų renovacija Šilalės

mieste ir Kvėdarnoje.

Sudarytos 4 kredito sutartys, 7

nupirkti rangos darbai, 6 daugiabučiai

laukia patvirtinimo.

9. Įrengta Pajūrio miestelio prekyvietė. Įrengta Pajūrio miestelio prekyvietė.

10. Žadeikių buvusios mokyklos pastatas ir patalpos

pritaikytos laisvalaikio ir kultūros poreikiams.

Žadeikių bendruomenė turės naujai

įrengtas patalpas.

11. Vyksta Kvėdarnos sen. Padievaičio piliakalnio

pritaikymo turizmo reikmėms darbai.

Įgyvendinta 80 proc. visų darbų.

12. Vyksta Šilalės sporto ir laisvalaikio komplekso

statybos darbai.

Atlikta darbų apytiksliai už 1,5 mln

euro. Atlikta apie 25 proc. sutartyje

numatytų darbų.

13. Atlikta Šilalės kultūros centro pastato išorės

renovacija.

Atnaujintas Šilalės kultūros centro

pastatas.

14. Remontuojamas Šilalės Dariaus ir Girėno

progimnazijos pradinės mokyklos korpusas.

Bus atnaujintos Progimnazijos

pradinės mokyklos korpusas ir

Progimnazijos pagrindiniame korpuse

atnaujinti 6 tualetai.

15. Drobūkščiuose įkurti bendruomeniniai namai. Bendruomeniniuose namuose gyvena

8 vaikai.

16. Priimtas sprendimas laistyti žvyrkelius (druskos

tirpalu), tokiu būdu pavyko sumažinti

neasfaltuotų kelių dulkėjimą

2020 m. palaistyta 80 km žvyrkelių.

17. „Šarūnkalnio“ pramoninės teritorijos

atnaujinimas  

Vyksta Šilalės miesto pramoninės

teritorijos “Šarūnkalnis” gatvių,

apšvietimo ir inžinerinių tinklų

projektas.

18. Bijotų buvusios mokyklos pritaikymas senelių

globos namams.

Vyksta Bijotų buvusios mokyklos

pritaikymo senelių globos namams

projektavimo darbai

19. Suprojektuotos dvi naujos automobilių stovėjimo Parengtas techninis projektas.
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aikštelės Šilalės miesto D. Poškos ir

Nepriklausomybės gatvėse.

20. Priimtas Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir

priežiūros finansavimo tėvams (globėjams)

tvarkos aprašas

Darzělio negavusių vaikų tėvams

mokama 100 eurų per mėnesį auklės

paslaugoms.

21. Priimtas Vienkartinės paramos gimus vaikui

skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajono

savivaldybėje tvarkos aprašas

Nuo 2021 - ųjų metų gimus vaikui

mokama 250 eurų vienkartinė išmoka.

22. Skaitmenizuotos visas rajono kapinės. Gyventojai internetu gali surasti

artimųjų kapus.

23. Nuo 2020 metų įkūrus darbo vietą ir ją išlaikius

1 metus galima gauti darbo vietos steigimo

subsidiją - 1000 Eurų.

Skatinama verslo aplinka Šilalės

rajone.

24. 2020 m. 20000 eurų skirta Šilalės bažnyčios

grindų remontui bei 7000 eurų lietaus nuotekų

tinklų remontui. Taip pat 22000 eurų skirta

finansuoti Laukuvos bažnyčios remonto darbus.

Renovuotos Šilalės bažnyčios grindys

bei lietaus nuotekų tinklai it atlikti

Laukuvos bažnyčios remonto darbai.

25. Įsteigtas trečiojo amžiaus universiteto padalinys

Žadeikiuose

Skatinamas Žadeikių bendruomenės

narių žingeidumas.

26. Atnaujinta kelių asfalto danga: Požerės k.,

Kūlgrindos g,

 Pajūrio mstl., Jaunystės g.

 Pajūralio k., Sauslaukio g.

Išasfaltuota kelių danga.

27. Teiktos paraiškos gatvių apšvietimo

modernizavimui.

Gauta daugiau, kaip 357 tūkst. eurų

gatvių apšvietimo

28. Suteiktos žemės mokesčio lengvatos. 2020 m. žemės mokesčio mokėtojams

suteikta socialiai teisinga iki 50 proc.

lengvata priklausomai nuo turimos

žemės ploto t.y. turint daugiau žemės

lengvata siekia, tik 10 proc.

29. Iždonuose įrengti vandens nugeliažinimo

įrenginiai bei sumontuotas naujas vandens

gręžinys Paežerio k.

Gerinama vandens kokybė Šilalės

rajone.
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30. Gauta 200 tūkst. eurų Kvėdarnos K. Jauniaus

gatvės asfaltavimui.

Vyksta techninio projekto parengimo

darbai.

31. Įrengtas naujas apšvietimas: Šilalės miesto Šilo

gatvėje.

Kvėdarnos sen. Grimzdų k. Drungeliškės

gatvėje.

Pajūralio k. Upynės gatvėje.

Įrengtas naujas apšvietimas.

32. Kvėdarnos miestelyje baigta kultūros namų

renovacija ir daugiabučių kvartalo aplinkos

modernizacija.

Atnaujinti Kvėdarnos kultūros namai.

33. Užbaigti Pajūrio sen. Kalniškių I kaimo Bijūnų

gatvės rekonstrukcijos darbai.

Atnaujinta kelio danga.

34. Išasfaltuota Kvėdarnos miestelio Miškelio gatvė. Atnaujinta kelio danga.

35. Išasfaltuotos Bijotų sen. Bijotų kaimo Baublių ir

Malūno gatvės.

Atnaujinta kelio danga.

36. Atlikti Kvėdarnos sen. Grimzdų k. Liepų gatvės

rekonstrukcijos darbai.

Atnaujinta kelio danga.

37. Atlikti Bilionių sen. Bilionių k. Sartalės ir

Aukštagirės gatvių remonto darbai.

Atnaujinta kelio danga.

38. Atlikti Kaltinėnų sen. Gineikių k. D. Poškos

gatvės kapitalinio remonto darbai.

Atnaujinta kelio danga.

39. Atlikti Upynos sen. Naujojo Obelyno k.

Akmenos gatvės asfaltavimo darbai.

Atnaujinta kelio danga.

40. Atlikti Kvėdarnos miestelio Šilalės gatvės

šaligatvių rekonstrukcijos darbai bei išasfaltuotas

Šilalės ir Piliakalnio gatvių skersgatvis.

Atnaujinta kelio danga.

41. Atlikti Šilalės miesto Vilties gatvės šaligatvių

remonto darbai.

Atnaujintas šaligatvis.

2. MERO VEIKLA

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu bei Tarybos veiklos

reglamentu, Šilalės rajono savivaldybės meras už savo veiklą atsiskaito Tarybai.
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Ataskaita teikiama įprastai už kalendorinius metus, t. y. nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020

m. gruodžio 31 d. Ataskaitoje apžvelgiama komisijų, kurioms pirmininkauja meras, darbas,

bendradarbiavimo ir partnerystės ryšiai, priimti Tarybos sprendimai, akimirkos iš atskirų

susitikimų, renginių.

Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatytas mero kompetencijas,

meras planuoja Tarybos veiklą, nustato ir sudaro Tarybos posėdžių darbotvarkes ir teikia Tarybos

sprendimų projektus, šaukia Tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja, koordinuoja Tarybos

komitetų ir komisijų veiklą, pasirašo Tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems pirmininkavo,

protokolus; reglamente nustatyta tvarka atstovauja pats arba įgalioja kitus asmenis atstovauti

savivaldybei teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių

institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis; atstovauja savivaldybei regiono plėtros

taryboje; priima į pareigas ir atleidžia iš jų biudžetinių įstaigų, išskyrus švietimo įstaigas ir

seniūnijas- biudžetines įstaigas, ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, vadovus.

2.1. Raštai ir potvarkiai

Per 2020 metus gauti 2467 raštai, 137 gyventojų prašymai, 33 Lietuvos Respublikos

Vyriausybės atstovo Tauragės apskrityje teikimų ir reikalavimų. Parengta iš viso 458 potvarkių,

iš jų – 100 mero potvarkių veiklos klausimais, 58 komandiruočių, 120 atostogų ir 180 personalo

klausimais. 

Pav. Lyginamoji informacija apie gautus raštus ir kt.
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Diagrama. Mero potvarkiai 2020 m.

2020 metais, vykdant Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytas

funkcijas ir Tarybos pavedimus, išleisti 100 mero potvarkių (registras T3) įvairiais klausimais.

 lentelė. Mero išleisti potvarkiai  2020 m.

Mero išleisti potvarkiai (T3 registras). Potvarkiais sprendžiami klausimai Potvarkių

skaičius

Dėl darbo grupių sudarymo, keitimo 14

Dėl delegacijų sudarymo 2

Dėl savivaldybės Tarybos posėdžių sušaukimo 17

Dėl asmenų apdovanojimo, pagerbimo 1

Dėl pareigybės aprašymo patvirtinimo 10

Dėl viešo konkurso direktoriaus pareigoms eiti 22

Kiti klausimai 44

2.2. Savivaldybės tarybos veiklos tobulinimas

Siekiant užtikrinti sklandesnį Tarybos darbą, demokratiškesnį sprendimų priėmimą,

veiklos skaidrumą, į darbo grupes ir komisijas įtraukti visų frakcijų ir Tarybos grupių atstovai,

nepriklausomai ar jie atstovauja valdančiajai daugumai ar opozicijai.

Siekdamas išsamiau išnagrinėti svarbius klausimus, meras išleido potvarkius, kuriais

sudarė darbo grupes, 6 iš jų vadovavo pats meras:



26

1. 2020 m. sausio 10 d. potvarkio Nr. T3-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2019 m.

lapkričio 29 d. potvarkio Nr. T3-84 ,,Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo“, peržiūrėti UAB

Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro dėl sąnaudų pokyčio pateiktus perskaičiuotus

prognozuojamus 1 tonos atliekų tvarkymo kainos ir rinkliavos dydžių pakeitimus, (darbo grupės

vadovas Tadas Bartkus).

2. 2020 m. sausio 16 d. potvarkio Nr. T3-4 „Dėl viešųjų pirminės asmens sveikatos

priežiūros įstaigų darbo organizavimo“ (darbo grupės vadovas Algirdas Meiženis).

3. 2020 m. sausio 17 d. potvarkio Nr. T3-5 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos

veiklos reglamento pakeitimo projekto rengimo darbo grupės sudarymo“ (darbo grupės vadovas

Algirdas Meiženis).

4. 2020 m. vasario 19 d. potvarkio Nr. T3-14 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kelių

priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir objektų parinkimo darbo grupės sudarymo“

(darbo grupės vadovas Algirdas Meiženis).

5. 2020 m. vasario 24 d. potvarkio Nr. T3-15 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešųjų

asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų kintamosios atlyginimo dalies nustatymo darbo

grupės sudarymo“ (darbo grupės vadovas Tadas Bartkus).

6. 2020 m. kovo 3 d. potvarkio Nr. T3-19 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2019

m. lapkričio 29 d. potvarkio Nr. T3-84 ,,Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo" peržiūrėti UAB

Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro dėl sąnaudų pokyčio pateiktus perskaičiuotus

prognozuojamus 1 tonos atliekų tvarkymo kainos ir rinkliavos dydžių pakeitimus, (darbo grupės

vadovas Tadas Bartkus).

7. 2020 m. balandžio 7 d. potvarkio Nr. T3-31 „Dėl darbo grupės sudarymo“,

Pasiruošimo darbų koordinavimo, steigiant visos dienos ikimokyklinio ugdymo grupes Šilalės r.

Obelyno, Šilalės r. Pajūralio pagrindinėse ir Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklose (darbo

grupės vadovas Tadas Bartkus).

8. 2020 m. balandžio 7 d. potvarkio Nr. T3-32 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero

2019 m. lapkričio 29 d. potvarkio nr. T3-84 ,,Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo“, peržiūrėti

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro dėl sąnaudų pokyčio pateiktus perskaičiuotus

prognozuojamus 1 tonos atliekų tvarkymo kainos ir rinkliavos dydžių pakeitimus, (darbo grupės

vadovas Tadas Bartkus).
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9. 2020 m. liepos 13 d. potvarkio Nr. T3-62 „Dėl gražiausiai tvarkomų sodybų,

biudžetinių įstaigų, įmonių teritorijų nustatymo darbo grupės sudarymo“ (darbo grupės vadovas

Valdemaras Jasevičius).

10. 2020 m. spalio 6 d. potvarkio Nr. T3-80 „Dėl darbo grupės sudarymo“, Pasiūlymų

teikimui dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T1-153

,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų

turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šilalės rajono savivaldybės vietinės

rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų

patvirtinimo“ patvirtintų Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų

surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo ir papildymo (darbo grupės

vadovas Tadas Bartkus).

11. 2020 m. lapkričio 18 d. potvarkio Nr. T3-88 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės kelių

priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir objektų parinkimo darbo grupės sudarymo“

(darbo grupės vadovas Algirdas Meiženis).

12. 2020 m. gruodžio 4 d. potvarkio Nr. T3-93 „Dėl darbo grupės sudarymo“, Šilalės

rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo bendrojo plano 2021–2025 metams

parengimui (darbo grupės vadovas Tadas Bartkus).

13. 2020 m. gruodžio 9 d. potvarkio Nr. T3-95 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės

padėkos dienos apdovanojimų atrankos darbo grupės sudarymo“ (darbo grupės vadovas Algirdas

Meiženis).

14. 2020 m. gruodžio 16 d. potvarkio Nr. T3-98 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021

m. biudžeto projekto aptarimo, pastabų bei pasiūlymų teikimo darbo grupės sudarymo“ (darbo

grupės vadovas Algirdas Meiženis).

2.3. Gauti gyventojų prašymai, pranešimai, skundai

Šilalės rajono savivaldybėje gauti gyventojų prašymai nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos

Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš

valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo, Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos

reglamento bei Šilalės rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatų nuostatomis



28

pav. Savivaldybėje užregistruotų gyventojų prašymų, skundų ir pranešimų skaičiaus palyginimas

2020 metais Šilalės rajono savivaldybės taryba ir meras gavo 137 gyventojų prašymus,

skundus ir pranešimus. Lyginant su ankstesniais metais, šis skaičius yra panašus (2019 m. buvo

139, 2018 m. – 100).

2020 metais rajono Tarybai ir savivaldybės merui adresuotuose gyventojų prašymuose ir

skunduose (registras T17) buvo keliamos šios pagrindinės problemos:

lentelė. Gyventojų gautų prašymų skundų skaičius pagal aktualiausias problemas

2020 m, vnt.
Dėl kelių, gatvių remonto, asfaltavimo, komunalinių tinklų tiesimo, pastatų
renovacijos ir pan. problemų

30

Dėl finansinės paramos įvairiais gyvenimo atvejais, atleidimo nuo mokesčių ir pan. 17

Dėl pastatų nuomos ir panaudos 2

Dėl konfliktų tarp kaimynų, pažeistų nustatytų tvarkų 3

Dėl pavaldžių įstaigų vadovų veiksmų 10

Dėl įvairios informacijos suteikimo, gavimo ir t.t. 75

2020 metais gyventojai rajono Tarybai ir savivaldybės merui adresuotuose prašymuose

dažnai kėlė kelių ir gatvių remonto, asfaltavimo, komunalinių tinklų tiesimo ir pan. problemas -

šios rūšies prašymų ir skundų gauta 30. Dėl finansinės paramos įvairiais gyvenimo atvejais

gavimo, atleidimo nuo mokesčių ir kitais finansiniais klausimais gauta 17 prašymai Dėl pastatų

nuomos ir panaudos problemų kreiptasi 2 kartus. 2020 m. prašymų dėl konfliktų tarp kaimynų,
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pažeistų nustatytų tvarkų gauti 3 prašymai, gyventojai reiškė savo poziciją dėl pavaldžių įstaigų

vadovų ir darbuotojų netinkamos veiklos - gauti 10 šios rūšies prašymai ir t. t.

2.4. Vyriausybės atstovo teikimai

Per 2020 metus iš Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Klaipėdos ir Tauragės

apskrityse gauti 21 reikalavimai įgyvendinti įstatymus, 3 teikimai atitinkamam savivaldybės

administravimo subjektui svarstyti ir 8 informacija:

1. 2020-01-10 „Dėl Lietuvos Respublikos geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

įstatymo Nr. X-764 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 39 straipsnių ir dešimtojo

skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 34-1, 35-1 straipsniais ir priedu įstatymo

įgyvendinimo“ (T15-47).

2. 2020-01-10 „Dėl Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo

Nr.XII-717 pakeitimo įstatymo įgyvendinimo (T15-55).

3. 2020-01-10 Teikimas „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. Kovo 27 d.

Sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“

(T15-56)

4. 2020-01-14 ,,Dėl informacijos pateikimo" (T15-76).

5. 2020-01-21 „Dėl 2020 m. sausio 10 d. teikimo Nr. (5.4.)-TR4-21 įvykdymo termino

nustatymo“ (T15-125).

6. 2020-03-13 „Dėl teisės aktų įgyvendinimo“ (T15-468).

7. 2020-04-02 „Dėl paskelbto karantino sąlygų“ (T15-627).

8. 2020-04-09 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019-12-12 įsakymo Nr.

1V-988 ,,Dėl pavyzdinių saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių

vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“ vykdymo“ (T15-685).

9. 2020-04-09 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės veiksmų“ (T15-692).

10. 2020-04-14 „Dėl Lietuvos Respublikos želdinių įstatymo įgyvendinimo“ (T15-708).

11. 2020-04-15 „Dėl Lietuvos respublikos Vyriausybės 2017 m. Gruodžio 13 d. Nutarimo

Nr. 1036 „Dėl žemės, esamų pastatų ir kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į

šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ vykdymo“ (T15-717).

12. 2020-05-06 „Dėl informacijos pateikimo“ (T15-865).

13. 2020-05-07 „Dėl informacijos pateikimo“ (T15-881).

14. 2020-07-03 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo

7 straipsnio 5 dalies nuostatų vykdymo“ (T15-1269).
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15. 2020-07-29 „Dėl informacijos pateikimo“ (T15-1432).

16. 2020-09-04 „Dėl informacijos pateikimo“ (T15-1608).

17. 2020-09-04 „Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo

įgyvendinimo“ (T15-1609).

18. 2020-09-04 „Dėl informacijos pateikimo“ (T15-1612).

19. 2020-09-04 „Dėl teisės aktų įgyvendinimo“ (T15-1614).

20. 2020-09-04 „Dėl informacijos pateikimo“ (T15-1615).

21. 2020-09-14 „Dėl pareigybių skaičiaus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą

vykdančiose įstaigose“ (T15-1681).

22. 2020-09-30 „Dėl Vietos savivaldos įstatymo pakeitimų įgyvendinimo“ (T15-1772).

23. 2020-10-14 „Dėl bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo pakeitimų

įgyvendinimo“ (T15-1840).

24. 2020-10-15 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimų įgyvendinimo“ (T15-

1851).

25. 2020-10-19 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo 33

straipsnio 3 dalies nuostatų įgyvendinimo“  (T15-1862).

26. 2020-10-30 „Dėl Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatų įgyvendinimo“

(T15-1967).

27. 2020-11-12 „Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų

tvarkymo įstatymo Nr. X-764 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių ir

dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 34-1, 35-1 straipsniais ir priedu

įstatymo įgyvendinimo“ (T15-2091).

28. 2020-11-12 „Dėl Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo

įgyvendinimo“ (T15-2098).

29. 2020-11-26 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 27 d. posėdžiui

teikiamo sprendimo projekto Nr. T25-306 „Dėl vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimo ir

mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo” (T15-2188).

30. 2020-11-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo

nr. t1-155 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“

(T15-2198).

31. 2020-12-22 „Dėl 2020 m. lapkričio 27 d. teikimo Nr. (5.4.)-TR4-46 įvykdymo termino

nustatymo“ (T15-2425).

32. 2020-12-22 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Tėvynės sąjungos - Lietuvos

krikščionių demokratų frakcijos“ (T15-2426)
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2.5. Mero fondo lėšų naudojimas

Mero fondas buvo naudojamas vadovaujantis Tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimu

Nr. T1-241 patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės mero fondo sudarymo, dydžio nustatymo,

naudojimo ir atsiskaitymo tvarka (pakeitimas 2014 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimu Nr. T1-57).

Fondo lėšos buvo naudojamos pagal vieną priemonę - išlaidos, susijusios su dalyvavimu

labdaros, kultūros, sporto ir kituose visuomeniniuose renginiuose (išlaidos dovanėlėms švenčių

proga ikimokyklinių, mokymo, sveikatos apsaugos, vaikų, senelių, neįgaliųjų globos įstaigų

auklėtiniams ir globotiniams, socialiai remtinoms šeimoms, taip pat išlaidos suvenyrams,

dovanoms, gėlėms, pagal varžybų ir konkursų sąlygas numatytiems prizams, valstybės arba

savivaldybės atributika pažymėtoms prekėms).

Mero fondui 2020 m. buvo skirta 1 500 eurų, panaudota 325,37 euro.

pav. Lyginamoji informacija apie Mero fondo lėšų panaudojimą 
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2.6. Visuomenės informavimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių

institucijų ir įstaigų įstatymu Šilalės rajono savivaldybė informuoja savivaldybės gyventojus apie

savivaldybių institucijų veiklą. Informaciją skelbiama vietinėje spaudoje, oficialiame savivaldybės

interneto svetainėje www.silale.lt ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.

2020 metais Šilalės rajono savivaldybė vietinei spaudai išleido 20884,01 eurus.

Diagrama. Lyginamoji informacija apie išlaidas vietinei spaudai.

2020 metais vietinėje spaudoje buvo publikuota 183 straipsniai, informaciniai pranešimai

ir skelbimai. Palyginimui 2019 m. ir 2018 m. straipsnių ir skelbimų publikuota buvo mažiau,

atitinkamai 163 ir 124.

Lyginamoji informacija apie publikuotus straipsnius vietinėje spaudoje.

2020 metais Šilalės savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt buvo publikuota 529

straipsniai, informaciniai pranešimai ir skelbimai. Palyginimui 2019 m. ir 2018 m. straipsnių ir

skelbimų publikuota buvo mažiau, atitinkamai 252 ir 265.
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Lyginamoji informacija apie publikuoti pranešimai interneto svetainėje silale.lt.

2.7. Atsiskaitymas gyventojams

Vykdant Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 248 ir 259 straipsnio

nuostatas, Meras ir Tarybos nariai kiekvienais metais sausio - balandžio mėnesiais atsiskaito apie

savo veiklą praėjusiais metais. Tačiau 2020 metų kovo mėnesį Lietuvos Respublikoje įsigaliojo

karantinas ir gyvi susitikimai su bendruomenėmis buvo nebegalimi. 

Šilalės rajono savivaldybės tarybos „Tvarkos ir teisingumo“ frakcija rado būdą

atsiskaityti savo rinkėjams ir karantino sąlygomis, kai draudžiama rengti susitikimus su

gyventojais seniūnijose ir bendruomenėse. Ji 2020 m. balandžio mėnesį, 2000 egzempliorių tiražu,

išleido spalvotą informacinį biuletenį „Vieni tvarkos ir teisingumo metai“, kuriame rašoma, ką per

2019 – 2020 metus nuveikė „Tvarkos ir teisingumo“ komanda.

Taip pat antras informacinis biuletenis buvo išleistas 2020 m. gruodžio mėnesį. Tuomet

buvo išleista 6000 egzempliorių tiražu. Informaciniai biuleteniai išleisti „Tvarkos ir teisingumo“

frakcijos narių asmeninėmis lėšomis. Biuleteniai buvo dalijami nemokamai, tuo užsiėmė frakcijos

nariai bei visa „tvarkiečių“ komanda.
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Pav. Informacinis biuletenis.

2.8. Tauragės regiono plėtros taryba

Tauragės regioną sudaro Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybės.

Tauragės regiono plėtros taryba – subjektas, įgyvendinantis nacionalinę regioninę politiką Tauragės

regione ir tikslinėse teritorijose. Taryba įstatymų nustatyta tvarka sudaryta iš regiono savivaldybių

merų, deleguotų savivaldybių tarybų narių, Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos paskirto

asmens bei 5 socialinių ir ekonominių partnerių deleguotų narių. Savivaldybės meras Algirdas

Meiženis ir mero pavaduotojas Tadas Bartkus atstovauja savivaldybei Tauragės regiono plėtros

taryboje.

Tauragės regiono plėtros taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai regiono plėtros

tarybos posėdžiuose. Tarybos posėdžiai gali būti organizuojami žodinės arba rašytinės procedūros

tvarka. Tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

Tauragės regiono plėtros tarybos nuostatai ir darbo reglamentas patvirtinti Tauragės

regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 51/9S-14, darbo reglamentas pakeistas

2017 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. 51/9S-29. 2020 m. įvyko 22 Tauragės regiono plėtros tarybos

posėdžiai (5 įprastiniai posėdžiai (3 iš jų nuotoliniu būdu, naudojantis vaizdo konferencijų
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platforma) ir 17 posėdžių taikant rašytinę procedūrą), kurių metu buvo priimti 53 sprendimai.

Siekiant užtikrinti efektyvų ir savalaikį Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimą Tauragės regione

ir įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą (toliau –

Veiksmų programa), Taryba priėmė sprendimus, kuriais buvo tvirtinami ar keičiami Tauragės

regiono projektų sąrašai pagal atskiras 2014–2020 metų regioninio planavimo priemones, derinami

teisės aktų, skirtų Veiksmų programos prioritetų įgyvendinimui, projektai.

Taryba, vykdydama jai deleguotas funkcijas, per 2020 metus priėmė 1 sprendimą dėl

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų

atnaujinimas kaimo vietovėse“ projektų sąrašų patvirtinimo, 17 sprendimų dėl patvirtintų Veiksmų

programos įgyvendinimo priemonių regiono projektų sąrašų keitimo. Dažniausiai projektų sąrašai

keisti, siekiant perskirstyti ES lėšų likučius (sutaupytas lėšas baigus įgyvendinti projektus) tarp

regiono projektų arba pakeitus ES lėšų limitus regionui. 

Į priemonės 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“

Tauragės regiono projektų sąrašą įtrauktas 1 naujas projektas, kuriuo planuojama maisto/virtuvės

(kartu su žaliosiomis) atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, investuojant beveik 1 mln. eurų.

Regiono plėtros tarybos iniciatyva regiono ES lėšų limitas padidintas 903,5 tūkst. eurų

priemonės 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko

atnaujinimas“ įgyvendinimui. Tauragės regiono plėtros tarybos sekretoriato funkcijas atlieka

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyrius

(Sekretoriatas). 

Efektyviam Tarybos darbui užtikrinti veikia darbo grupė iš regiono savivaldybių

administracijų atstovų, Sekretoriato darbuotojų, socialinių ir ekonominių partnerių atstovų bei

regione veikiančių bendruomenių ir vietos veiklos grupių atstovų.

2020 metais Taryba paskyrė savo atstovus į Europos kaimynystės priemonės Lietuvos–

Rusijos federacijos bendradarbiavimo per sieną programos jungtinį programavimo komitetą (2020-

04-09 sprendimas Nr. 51/9S-17). Per 2020 metus Taryba 8 kartus keitė Tauragės regiono plėtros

plano 2014-2020 m., patvirtinto 2015 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. 51/9S-26, Priemonių planą,

pritarė Tauragės integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo 2019 metais ataskaitai,

pagal kompetenciją derino teisės aktus, susijusius su 2014-2020 metų programavimo periodu (20

sprendimų). 
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Įgyvendinant ekonominės specializacijos pilotinį projektą „Tauragė+“, Taryba pritarė

ekspertų parengtai plėtros strategijai, atsižvelgiant į ją inicijavo Tauragės regiono Integruotos

teritorijų vystymo programos pakeitimą dėl tikslinės programos teritorijos pakeitimo (įtraukta

Šilalės rajono savivaldybė) bei Tauragė+ funkcinės zonos strategijos kompleksinės priemonės ir

veiksmo „Tauragės funkcinės zonos strategijos įgyvendinimas“ įtraukimo. Darbas, rengiant

Tauragės regiono strategiją, vyko darbo grupėse, merų susitikimuose, talkinant Centrinės projektų

valdymo agentūros ekspertams.

Eil.

Nr.

Vardas Pavardė Dalyvavo

žodiniuose

posėdžiuose

Žodinių

posėdžių iš

viso

Dalyvavo

rašytinėse

procedūrose

Rašytinių

procedūrų

iš viso

Lankomumas

1. Tadas Bartkus 5 5 17 17 100%

2. Algirdas

Meiženis

4 5 17 17 95%

lentelė. Deleguotų Tarybos narių dalyvavimas posėdžiuose 2020 m

2.9. Funkcinės zonos plėtros strategijos rengimas

Diskusijų, kurios vyko visose savivaldybėse ir regiono lygiu, metu buvo aptarta atrinktų 5

prioritetinių krypčių problematika, nustatyti jų plėtros tikslai ir uždaviniai bei įgyvendinimo

veiksmai. Diskusijose dalyvavo daugiau kaip 300 suinteresuotų atstovų – verslininkų,

nevyriausybinių organizacijų narių, socialinių partnerių, politikų, gyventojų, savivaldybių

administracijų ir įstaigų darbuotojų. Diskusijų rezultatai buvo apibendrinami savivaldybių vadovų

darbo grupėje, pristatyti regiono plėtros tarybai ir savivaldybių taryboms. Funkcinės zonos plėtros

strategija rengiama ir tvirtinama dviem etapais. 

Pirmajame parengti strategijos pirmųjų trijų prioritetinių krypčių problemų nustatymo,

tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo veiksmų aprašai ir pateikti savivaldybių taryboms priimti 26

sprendimus dėl jų patvirtinimo bei įgyvendinimo. Antrajame etape rengiami kitų dviejų prioritetinių

krypčių problemų nustatymo, tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo veiksmų aprašai, pagal poreikį

taip pat parengiami pasiūlymai dėl pirmųjų trijų prioritetinių krypčių aprašymo tobulinimo. 

Diskusijų dėl 4 prioritetinės krypties (Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo mažuose

miesteliuose ir kaimuose sistemų sukūrimas) metu numatoma įvertinti galimybes išplėsti prioriteto

aprėptį, apimant ir kitas su poveikio aplinkai mažinimu susijusias bendras funkcinės zonos

savivaldybių veiklas.

2.10. Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategija
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Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategija, kurią Šilalės rajono savivaldybės taryba

patvirtino 2020 m. gegužės d. sprendimu Nr. T1-138 „Dėl funkcinės zonos Tauragė+ strategijos

patvirtinimo“, parengta siekiant nustatyti kelioms savivaldybėms svarbius probleminius klausimus,

kurių sprendimui reikia bendrų veiksmų, visų pirma skirtų užtikrinti gyventojų poreikius

atitinkančių kokybiškesnių paslaugų prieinamumą ir geresnį darbo vietų pasiekiamumą. 

Šia iniciatyva siekiama paskatinti savivaldybes kartu su socialiniais partneriais ir

bendruomenių atstovais ieškoti bendrų sprendinių siekiant efektyviau pritraukti investicijas ir teikti

viešąsias paslaugas. Bendradarbiavimu ir dalijimosi principais grįstos keturių savivaldybių bendros

strategijos rengimas yra naujas veiksmų planavimo būdas. Šis būdas ypatingas tuo, kad nėra

pririšamas prie administracinių ribų ir kai kuriais atvejais gali apimti ir daugiau savivaldybių, jei to

reikia siekiant strategijos tikslų. Taip pat akcentuotina, kad strategijos prioritetinių krypčių sąrašas

nėra baigtinis – jis gali būti pildomas, kai atsiranda tam poreikis, apimant ne būtinai visas keturias

savivaldybes ar įtraukiant kitas. 

Tai tęstinis procesas pagrįstas bendradarbiavimo, o ne konkuravimo principu. Jo rezultatas

priklauso nuo dalyvaujančių savivaldybių atvirumo ir noro veikti kartu, gebėjimų bendrus tikslus

iškelti virš atskirų kiekvienos jų siekių ir vienodo suvokimo, ko siekiama įgyvendinant šią

strategiją. Atviras bendradarbiavimas yra būtina sąlyga tiek sėkmingam strategijos parengimui, tiek

ir jos įgyvendinimui.

2.11. Regioninės plėtros įstatymo įgyvendinimas

LR Seimas 2020 m. birželio 11 d. priėmė naująjį Lietuvos Respublikos regioninės plėtros

įstatymą (naują redakciją), kuris šalies regionams suteikė daugiau įgaliojimų ir kompetencijų, o

regionų plėtros taryboms – teisinį statusą. Įgyvendinus naujos redakcijos įstatymo nuostatas,

Regionų plėtros tarybos taptų institucijomis, kurios prisiimtų atsakomybę ir galėtų deleguoti

funkcijas. Regionų plėtros įstatymas padės apskričių pagrindu suvienyti savivaldybes ir jas įgalinti

naudotis bendru finansavimu problemoms spręsti. Tai sisteminiai pokyčiai, kurie ilgainiui sukurs

prielaidas didesniems pokyčiams, tokiems kaip pajamų nelygybės mažinimas.

Tauragės regiono plėtros tarybos tikslas – atstovauti bendriems viso Tauragės regiono ir jo

gyventojų interesams nacionaliniu mastu. Tauragės regiono plėtros taryba bendrai spręs opiausias

Tauragės regiono problemas ir sieks konstruktyvios diskusijos su nacionaline valdžia, ieškant viso

regiono plėtrai palankių sprendimų.
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Atnaujintos įstatymo nuostatos skatina didesnę regionų decentralizaciją stiprinant regiono

plėtros tarybų vaidmenį bei pozicijas formuojant regioninę politiką. Naujosios tarybos planuos ir

koordinuos nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą regionuose, skatins jų socialinę bei

ekonominę plėtrą, darnų urbanizuotų teritorijų vystymą, regiono savivaldybių bendradarbiavimą,

atstovaus regionui. Artimiausia naujos regiono plėtros tarybos užduotis – naujo Tauragės regiono

plėtros plano parengimas, o vėliau ir administravimas.

Naujai steigiamos Tauragės regiono plėtros tarybos Kolegiją sudarys 11 narių iš visų

regiono savivaldybių merai ir po 2 atstovus delegavo Jurbarko, Šilalės ir Tauragės rajono

savivaldybės, o Pagėgių savivaldybė – 1 atstovą. Tauragės rajono savivaldybės tarybai Kolegijoje

atstovaus Tadas Bartkus ir Gintautas Macevičius.

2.12. Bendradarbiavimas su kitomis savivaldybėmis ir institucijomis

Sausio 9 d., ketvirtadienį, Šilalės rajono savivaldybėje lankėsi Lietuvos gaisrinės saugos

asociacijos prezidentas Vytas Kaziliūnas. Susitikime dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės meras

Algirdas Meiženis, jo pavaduotojas Tadas Bartkus, Administracijos direktorius Valdemaras

Jasevičius, mero

patarėjas Vytautas

Jucius ir

Savivaldybės

priešgaisrinės

tarnybos viršininkas

Evaldas Lazdauskas.

Pav.

Susitikimas su Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos prezidentas Vytu Kaziliūnu.

Sausio 20 d., Tauragėje vyko regioninės integracijos projekto „Tauragė +“ posėdis. Į jį

atvyko ir su Šilalės rajono savivaldybės meru

Algirdu Meiženiu, Administracijos direktoriumi

Valdemaru Jasevičiumi, Tauragės rajono meru

Dovydu Kaminsku, Jurbarko rajono savivaldybės

meru Skirmantu Mackevičiumi, Pagėgių

savivaldybės meru Vaidu Bendaravičiumi ir kitais

Pav. „Tauragė+“ susitikimas

Tauragėje
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savivaldybių atstovais susitiko vidaus reikalųministrė Rita Tamašunienė.

Susitikimo metu kalbėta apie projekto esmę, aptarti tokie siekiai kaip pramoninių rajonų

investicinio patrauklumo didinimas, nenaudojamų viešųjų pastatų pritaikymas senyvo amžiaus

žmonių priežiūrai, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo mažuose miesteliuose ir kaimuose sistemos

sukūrimas ir kvalifikuotų specialistų pritraukimas.

Sausio 22 d., Raseinių meras Andrius Bautronis su savo komanda: mero pavaduotoju Kęstučiu

Užemecku, Administracijos direktoriumi Edmundu Jonyla, jo pavaduotoja Irma Juknevičiene,

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėju Armandu Mockumi, pasisemti baseino

statymo gerosios patirties atvyko į Šilalę. Svečius pasitiko Savivaldybės meras Algirdas Meiženis,

jo pavaduotojas Tadas Bartkus, Administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius, jo pavaduotojas

Osvaldas Šarmavičius ir Šilalės sporto mokyklos direktorė Gitana Jurgutienė.

Vasario 7 d., Šilalėje antrą kartą lankėsi socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis su

savo komanda. Svečio vizitas prasidėjo susitikimu su Šilalės rajono savivaldybės meru Algirdu

Meiženiu, jo pavaduotoju Tadu Bartkumi, Administracijos direktoriumi Valdemaru Jasevičiumi ir

jo pavaduotoju Osvaldu Šarmavičiumi.

Su svečiais trumpai aptartos rajone teikiamos socialinės paslaugos, kalbėta apie Pajūrio vaikų

globos namų reorganizaciją ir pastato įveiklinimą po jos.

Pav. Susitikimas su Socialinės

apsaugos ir darbo ministru Linu Kukuraičiu.

Vasario 25 d., Šilalės rajono savivaldybės mero Algirdo Meiženio kabinete rajono vadovai

susitiko su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viceministru Tautvydu Tamulevičiumi.

Susitikimo metu diskutuota apie rajono galimybes ir dalyvavimą pilotiniame regiono plėtros

projekte „Tauragė+“.
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Spalio 13 d., Tauragės miesto autobusų stotyje, Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano

Nausėdos akivaizdoje, buvo pasirašytas regioninis susitarimas dėl vieningos viešojo transporto

sistemos. Pagal kurią Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajono ir Pagėgių savivaldybės, įgyvendindamos

funkcinės zonos „Tauragė+“ plėtros strategiją, siekdamos prisidėti prie Europos žaliojo kurso ir

nacionalinių klimato kaitos valdymo tikslų įgyvendinimo susitarė gerinti viešųjų paslaugų

prieinamumą ir darbo vietų pasiekiamumą, stiprinti regioniškumą gyventojo naudai viešojo

transporto paslaugomis ir atsižvelgdamos į Lietuvos Respublikos Prezidento inicijuotą

memorandumą „Dėl glaudesnės centrinės ir vietos valdžios partnerystės siekiant stiprinti Lietuvos

savivaldos savarankiškumą ir atsakomybę“.

Pav. Susitikimas Tauragėje.

Spalio 15 d. Šilalės rajono savivaldybėje lankėsi Kalvarijos savivaldybės administracijos

direktorius Karolis Babeckas ir Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus specialistas Anatolijus

Lesnickas. Vizito metu svečiai susitiko su Savivaldybės meru Algirdu Meiženiu, jo pavaduotoju

Tadu Bartkumi, Administracijos direktoriumi Valdemaru Jasevičiumi ir jo pavaduotoju Osvaldu

Šarmavičiumi. Kalvarijos savivaldybės atstovų atvykimo tikslas – pasisemti gerosios patirties dėl

nemokamo keleivių vežimo viešuoju transportu, aptarti kitus aktualius klausimus.

Gruodžio 1-ąją, ant Rambyno kalno Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis,

Tauragės rajono savivaldybės meras Dovydas Kaminskas, Jurbarko rajono savivaldybės meras

Skirmantas Mockevičius ir Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius pasirašė Tauragės

regiono plėtros tarybos steigimo sutartį.
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Pav. Savivaldybių merai pasirašę Tauragės regiono plėtros tarybos steigimo sutartį.

Gruodžio 3 d., Šilalės rajono savivaldybėje lankėsi ir su meru Algirdu Meiženiu, jo

pavaduotoju Tadu Bartkumi, Administracijos direktoriumi Valdemaru Jasevičiumi, jo pavaduotoju

Osvaldu Šarmavičiumi ir mero patarėju Vytautu Juciumi susitiko Vyriausybės atstovė Klaipėdos ir

Tauragės apskrityse Daiva Kerekeš. Susitikimo metu Šilalės rajono merui įteikta Lietuvos

Respublikos Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio padėka ir atminimo medalis.

2.13. Dalyvavimas susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose ir kituose

renginiuose

Pav. Švietimo ir kultūros darbuotojų pagerbimo šventė.
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Sausio 3 d. Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ rinkosi ne tik šios srities specialistai, bet

ir visi norintys pasveikinti kolegas, artimuosius, pažįstamus. Minėjimo metu Šilalės rajono

savivaldybės meras Algirdas Meiženis, jo pavaduotojas Tadas Bartkus, Administracijos direktorius

Valdemaras Jasevičius ir Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė Akvilė

Gargasaitė už atsidavimą savo darbui, kūrybišką veiklą, tradicijų puoselėjimą pagerbė 33 asmenis,

dirbančius švietimo ir kultūros srityje.

2020 m. sausio 24–26 dienomis, Vilniuje vyko tarptautinė turizmo ir aktyvaus laisvalaikio

paroda „Adventur“. Šiemet parodos tema ir akcentas – sveikatos turizmas. Šilalės komanda kartu su

Jurbarko, Tauragės ir Pagėgių savivaldybėmis pristatė projektą „Karšuvos žiedas“.

„Karšuvos žiedas“ jungia keturių savivaldybių turizmo maršrutus, kurių pagrindu parengti

devyni įvairaus sudėtingumo maršrutai, įveikiami pėsčiomis, dviračiu, baidarėmis ar automobiliu.

Pav. Parodos „Adventur“ akimirkos.

Vasario 16 d., minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną jau tryliktąjį kartą buvo įteikti

„Auksinės gilės“ apdovanojimai iškiliems Šilalės krašto žmonėms. Pretendentus šiam

apdovanojimui siūlė Šilalės rajono savivaldybės tarybos nariai, seniūnijų seniūnai, seniūnaičiai,

įmonių ir įstaigų vadovai ar kolektyvai, nevyriausybinės organizacijos, iniciatyvinės gyventojų

grupės, kaimų bendruomenės, kiti rajono gyventojai.
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„Auksinės gilės“ atrankos komisija vasario 10 dieną atrinko tris Šilalės kraštui nusipelniusius

asmenis (iš viso buvo pasiūlyta šešiolika kandidatų). Šilalės rajono savivaldybės įsteigtu

apdovanojimu – „Auksine gile“ ir 15 BSI dydžio pinigine premija – atrinkti apdovanoti:

 Junona Silvija Almonaitienė – psichologė, socialinių mokslų daktarė, docentė.

 Albinas Kavaliauskas – dailininkas, ilgametis Šiaulių universiteto docentas, pensininkas,

etnokultūrinio paveldo rinkėjas, saugotojas ir propaguotojas, aklo knygnešio Petro

Kavaliausko vaikaitis.

 Kęstutis Tarvydas – verslininkas, kaimo turizmo sodybos savininkas, Tarvydų parko

kaimo kapelos vadovas, etnokultūros rėmėjas, muzikos ir dainų autorius.

Pav. Auksinės gilės apdovanojimai.

Pav. „Už laisvą Lietuvą“ renginio akimirkos.

Minint artėjančią Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną,

kovo 6-ąją, Šilalėje vyko renginys „Už laisvą Lietuvą“.

Renginį organizavo Krašto apsaugos savanorių pajėgų

Žemaičių apygardos 3-osios rinktinės 308 lengvoji pėstininkų

kuopa, Šilalės rajono savivaldybė ir Šilalės sporto mokykla.

Renginio dalyvius sveikino Šilalės rajono savivaldybės meras

Algirdas Meiženis, jo pavaduotojas T. Barkus, Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos
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bataliono vadas plk. Ltn. Vadimas Jariominas. Šventėje taip pat dalyvavo šauliai, kariai, Lietuvos

kariuomenės ir Lietuvos Šaulių sąjungos karinių vienetų vadai, mokiniai ir kiti.

Kovo 11-ąją, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną,

Šilalėje vyko įvairūs jai paminėti skirti renginiai. Diena

prasidėjo nuo mišių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje, po

to apie 400 žygeivių, lydimi kariškių, žygiavo 9 kilometrus,

aplankydami 11 Šilalės miesto objektų, susijusių su laisve ir

nepriklausomybe. Pabaigusiems trasą dalyviams įteikti

atminimo medaliai, jie pavaišinti arbata ir koše.

Pav. Kovo 11-osios dienos

minėjimas.

Gegužės 28 d., po Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio, Tarybos nariai, Savivaldybės

meras Algirdas Meiženis, jo pavaduotojas Tadas Bartkus ir Administracijos direktorius Valdemaras

Jasevičius vyko į Kutalių kaimą sodinti ąžuoliukų, skirtų Steigiamojo Seimo 100-mečiui ir

Lietuvos Nepriklausomybės 30-mečiui atminti.

Ąžuoliukų sodinimo vieta pasirinkta neatsitiktinai, tai – kraštiečio Aleksandro Stulginskio –

pirmojo Steigiamojo Seimo pirmininko, vėliau tapusio Lietuvos Prezidentu, gimtinė.

Pav. Ąžuoliukų sodinimo akcija.
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Birželio 10 d., įvyko Šilalės labdaros ir paramos fondo ,,Mūsų ateitis“ ir Savivaldybės

organizuojama šventė gabiems rajono mokiniams pagerbti. Buvusių šilališkių mokinių įsteigtas

Šilalės labdaros ir paramos fondas „Mūsų ateitis“ rengia šventę gabiems rajono mokiniams

pagerbti. Fondo tikslas – remti iniciatyvius, kūrybingus, gabius Šilalės krašto abiturientus, puoselėti

socialinę ir pilietinę atsakomybę, padėti finansiškai būsimiems Lietuvos aukštųjų mokyklų

studentams. Renginio dalyvius sveikino Fondo pirmininkė Elvyra Gedeikienė, Šilalės rajono

savivaldybės meras Algirdas Meiženis, Administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius.

Liepos 26 d., Meras dalyvavo Balsių poilsiavietės atidarymo šventėje.

Pav. Balsių poilsiavietės atidarymo šventė.

Rugpjūčio 9 d.,  Meras Algirdas Meiženis susitiko su Palentinio bendruomenę.
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Pav. Susitikimas su Palentinio kaimo bendruomene.

Rugpjūčio 26 d. Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, Administracijos direktoriaus

pavaduotojas Osvaldas Šarmavičius ir UAB „Šilalės vandenys“ direktorius Valentinas Žiogas vyko

į susitikimą su Iždonų kaimo bendruomene. Susitikimo metu gyventojus labiausiai neramino vienas

klausimas –

kaip pagerinti

geriamojo

vandens

kokybę.

Pav.

susitikimas su

Iždonų kaimo

bendruomene.

Rugsėjo 26-ąją Šilalėje šurmuliavo tradicinė Šilalės

rajono žemdirbių šventė. Puikus oras ir daugybė pramogų į

renginį sukvietė išties daug miesto gyventojų ir svečių, kurių

laukė seniūnijų ir kaimo bendruomenių išradingai įrengti

kiemeliai, atspindintys ne tik Šilalės rajono žemdirbystės

tradicijas, bet ir smulkiojo verslo šakas, veikė įvairios parodos.

Pav. Šilalės rajono žemdirbių

šventė.
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Spalio 1 d., Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis susitiko su Bijotų kaimo

bendruomene ir aptarti rajono reikalus.

Pav. Susitikimas su Bijotų kaimo bendruomene.

Spalio 24 d., Žadeikiuose, Šventų

parke, tikslu įamžinti Lietuvos valstybės

30-metį ir Žadeikių seniūnijos įkūrimo 25-

etį , susirinkę gyventojai pasodino 30

ąžuolų. Drauge su gyventojais savo ąžuolą

pasodino ir Šilalės rajono savivaldybės

meras Algirdas Meiženis ir Žadeikių

seniūnas Faustas Meiženis.

Pav. Žadeikių seniūnijos įkūrimo 25-ečio

šventė.

Gruodžio 7 d., Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis ir Administracijos

direktorius Valdemaras Jasevičius susitiko su Lietuvos Respublikos Seimo nariu Jonu Gudausku.

Susitikimo metu aptarti rajonui aktualūs klausimai.
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2.14. Dalykiniai susitikimai

Vasario 14 d. Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis susitiko su Šilalės

rajono savivaldybės tarybos Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių frakcijos nariais. 

Balandžio 28 d., Šilalės rajono savivaldybės posėdžių salėje vyko pasitarimas dėl UAB

„Šarūnkalnis“ teritorijoje esančių kelių tvarkymo. Posėdyje dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės

meras Algirdas Meiženis, jo pavaduotojas Tadas Bartkus, Administracijos direktorius Valdemaras

Jasevičius, jo pavaduotojas Osvaldas Šarmavičius, Turto ir ekonomikos skyriaus, Investicijų ir

statybos skyriaus specialistai ir UAB „Šarūnkalnis“ direktorius Algimantas Bukys.

Pav. Susitikimas dėl UAB „Šarūnkalnis“ teritorijoje esančių kelių tvarkymo.

Gegužės 21 d., į susitikimą su Šilalės rajono savivaldybės meru Algirdu Meiženiu, jo

pavaduotoju Tadu Bartkumi ir Administracijos direktoriumi Valdemaru Jasevičiumi atvyko Šilalės

krepšinio klubo „Lūšis“ pirmininkas Valdas Stasytis ir vadybininkas Valentinas Rumiancevas.

Dar 2019 metais Regionų krepšinio lygoje triumfavusi Šilalės „Lūšies“ komanda, vėliau

debiutavo Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL). Tiesa, dėl netinkamos sporto infrastruktūros

Šilalės rajone, varžybos vyko Rietavo m., todėl neaplenkta Laisvalaikio ir sporto komplekso

statybos tema. Vadovai svečiams papasakojo apie planuojamą infrastruktūrą ir darbų eigą.

Birželio 30 d., į susitikimą su Šilalės rajono savivaldybės meru Algirdu Meiženiu, jo

pavaduotoju Tadu Bartkumi ir Administracijos direktoriaus pavaduotoju Osvaldu Šarmavičiumi

atvyko bataliono vadas plk. Ltn. Vadimas Jeriominas ir liepos 1 d. jį pakeitusio Generolo Romualdo

Giedraičio artilerijos bataliono štabo viršininkas Tomas Naudužas.
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Liepos 1 d., dalyvaujant Šilalės rajono savivaldybės merui Algirdui Meiženiui, jo

pavaduotojui Tadui Bartkui ir Investicijų ir statybų skyriaus vedėjui Martynui Remeikiui,

Administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius su UAB „Telšių statyba“, atstovaujama

direktoriaus Vladimiro Misiūros, pasirašė projekto „Laisvalaikio ir sporto komplekso Šilalėje, Kovo

11-osios g. 15, sporto salės statyba“ statybos rangos darbų sutartį. Sutartimi rangovas įsipareigojo

parengti Laisvalaikio ir sporto komplekso Šilalėje, Kovo 11-osios g. sporto salės statybos darbų

projektą (išskyrus Statinio konstrukcijų dalies) bei Laisvalaikio ir sporto komplekso Šilalėje, Kovo

11-osios g. 15 sporto salės statybos darbus. 

Pav. Sutarties pasirašymo akimirka.

Rugsėjo 14 d. į susitikimą su Šilalės rajono savivaldybės meru Algirdu Meiženiu, jo

pavaduotoju Tadu Bartkumi, Administracijos direktoriumi Valdemaru Jasevičiumi, jo pavaduotoju

Osvaldu Šarmavičiumi bei Tarybos nariais Albinu Ežerskiu ir Arvydu Petkumi atvyko Šilalės

vietos veiklos grupės (toliau – VVG) atstovai ir bendruomenių nariai. Susitikimo metu aptarta

vykdoma VVG veikla, diskutuota apie projektinės veiklos poreikį vietos bendruomenėms, kalbėta

apie savivaldybės galimybes prisidėti prie bendruomenių vykdomų ir įgyvendinamų veiklų.

Lapkričio 25 d. Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, jo pavaduotojas

Tadas Bartkus, Administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius, jo pavaduotojas Osvaldas
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Šarmavičius ir seniūnijų atstovai dalyvavo nuotoliniame pasitarime, kurio metu kalbėta kelių

tvarkymo, gatvių apšvietimo, koronaviruso, eglės įžiebimo ir kitais aktualiais klausimais.

2.15. Savivaldybės investicijos

2020 metais buvo tęsiamos procedūros dėl Europos Sąjungos (toliau - ES) struktūrinių fondų

paramos įsisavinimo. 

Investicijų bei ES paramos lėšų pritraukimui neigiamos įtakos turėjo projektų finansavimo

sąlygų aprašų pakeitimai arba jų nebuvimas, ilgos darbų bei paslaugų viešųjų pirkimų konkursų

vertinimo procedūros.

Lentelė. Lyginamoji informacija apie lėšų įsisavinimą.

Vykdomų/įvykdytų projektų metinis skaičių palyginimas pateikiamas lentelėje:
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Lentelė. Lyginamoji informacija apie vykdomus/įvykdytus projektus.

Vietinės reikšmės kelių Šilalės rajone yra 1628,10 km. Vietinės reikšmės kelius sudaro

viešieji keliai, kurių ilgis 733,61 km, miesto, miestelių ir kaimų gatvės – 122,82 km, vidaus keliai –

771,67 km. Be kelių, dar yra pėsčiųjų ir dviračių takai – 10,95 km. 2020 m. Lietuvos automobilių

kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD) Šilalės rajono savivaldybės

administracijai skyrė 1 658 500 Eur lėšų vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai ir statybai, tai

sudaro priežiūrai – 696,50 tūkst. Eur ir kapitalui formuoti – 962,00 tūkst. Eur.

Lentelė.  Lyginamoji informacija apie lėšas skirtas keliams asfaltuoti.
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Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių kapitalinių remontų ir

rekonstrukcijų 4 metų palyginimas. 

Lentelė. Lyginamoji informacija apie ištiesto asfalto kiekį.

_______________________
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