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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, įgyvendindama Šilalės rajono

savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m.

vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento

patvirtinimo“, 140, 262, 266 ir 267 punktus, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a

: 

1. Pritarti Šilalės rajono savivaldybės tarybos ir mero 2022 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

arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Savivaldybės meras

Elektroninio dokumento nuorašas
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės tarybos sekretorė

DĖL PRITARIMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2022

METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Vadovaujantis teisės aktais, būtina parengti ir pateikti Šilalės rajono savivaldybės tarybai

pritarimui Savivaldybės tarybos ir mero 2022 metų veiklos ataskaitą.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimas.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymu, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis,

kad tokių pasekmių būtų išvengta. 

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai.

Šilalės rajono savivaldybės taryba priims sprendimą dėl Šilalės rajono savivaldybės 

tarybos ir mero 2022 metų veiklos ataskaitos.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą projektą.

Papildomų teisės aktų sprendimo įgyvendinimui priimti nereikia.

Tarybos sekretorė                 Sandra Balčienė
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MERO ŽODIS

2022 metai mums visiems tikrai nebuvo lengvi. Jie,

sakyčiau, buvo daugiau kupini neeilinių iššūkių tiek

socialinėje, tiek ir ekonominėje srityje. Pasibaigus

pasaulinei pandemijai, palietusiai beveik visas rajono

veiklos sritis, vasario 24 d. Rusijai įsiveržus į Ukrainą,

vėlgi, atsirado rinkos pokyčių, kurie atitinkamai diktavo

žaliavų ir žmogiškųjų išteklių resursus, kainų kilimo

tendencijas bei didino bendrąją šalies infliaciją. Vis dėlto,

ataskaitiniais metais pradėjo stabilizuotis ne tik rajono

kultūrinis, socialinis, bet ir kitų veiklos sričių žmonių

gyvenimas. Nepaisant atskirų iššūkių, manau, kad mums

beveik pavyko visus numatytus ir užsibrėžtus tikslus

įgyvendinti, o pradėtus ir nepabaigtus darbus, tikiuosi,

sėkmingai pabaigs ateinančios kadencijos meras ir taryba. Atkreipčiau dėmesį į tai, kad pastaraisiais

metais mes didelį dėmesį skyrėme ne tik Šilalės miesto gyventojų aplinkos ir gyvenimo sąlygų

gerinimui, bet ir atitinkamų kaimo vietovių bei miestelių infrastruktūros, socialinių ir kitų veiklos

sričių vystymuisi. Tiek kelių, kiek per praėjusius ketverius metus išasfaltuota ar pagerinta žvyrkelių

būklė, dar nebuvo nei per vieną kadenciją. Man buvo ir yra svarbu, kad rajone būtų važinėjamasi

kuo geresniais keliais, kad mieste atsirastų daugiau automobilių stovėjimo ir vaikų žaidimo

aikštelių, būtų statomi daugiabučiai namai, kad miestas gražėtų ne tik naujai renovuotais kultūros ir

gyvenamaisiais namais, bet ir kitose srityse. 

Gerbiami Šilalės rajono savivaldybės gyventojai, savivaldybės tarybos nariai,

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Šilalės rajono savivaldybės

tarybos veiklos reglamento nuostatomis, teikiu Jums kasmetinę mero ir tarybos veiklos ataskaitą už

2022 metus.

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis
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1. SAVIVALDYBĖS 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 Tarybos vardu pateikia savivaldybės meras.

Į Tarybą 2019 m. išrinkti 25 nariai. Tačiau 2022 m. Tarybos sudėtis kito ir 2022 m.

Tarybos veikloje dalyvavo: Edmundas Auškalnis (Visuomeninis rinkimų komitetas „Centro

judėjimas už Šilalės kraštą“), Dainius Bergelis (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai),

Artūras Dambrauskas (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), Lineta Dargienė

(Lietuvos socialdemokratų partija), Petras Dargis („Laisvė ir Teisingumas“ ), Akvilė Gargasaitė

(Politinis komitetas „Vardan Šilalės krašto“), Erika Gargasė (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys

demokratai), Egidijus Gečas (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga), Raimundė Gečienė (Tėvynės

sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), Aistė Giedraitienė (Tėvynės sąjunga-Lietuvos

krikščionys demokratai), Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga),

Valdemaras Jasevičius (Visuomeninis rinkimų komitetas „Centro judėjimas už Šilalės kraštą“),

Vytautas Jucius („Laisvė ir Teisingumas“), Loreta Kalnikaitė (Tėvynės sąjunga-Lietuvos

krikščionys demokratai), Algirdas Meiženis (Politinis komitetas „Vardan Šilalės krašto“), Gintas

Navardauskas (Visuomeninis judėjimas „Šilališkiai“), Rima Norvilienė (Tėvynės sąjunga-Lietuvos

krikščionys demokratai), Saulė Olendrienė (Visuomeninis judėjimas „Šilališkiai“), Rimantas

Rimkus (Politinis komitetas „Vardan Šilalės krašto“), Reda Stasytienė (Tėvynės sąjunga-Lietuvos

krikščionys demokratai), Romualdas Titovas (Visuomeninis rinkimų komitetas „Centro judėjimas

už Šilalės kraštą“), Rolandas Toleikis (Politinis komitetas „Vardan Šilalės krašto“), Raimundas

Vaitiekus (Visuomeninis judėjimas „Šilališkiai“), Vida Žemeckienė (Politinis komitetas „Vardan

Šilalės krašto“), Birutė Žirlienė (Politinis komitetas „Vardan Šilalės krašto“).

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija 2022 m. sausio 13 d. sprendimu Nr.

Sp-1 „Dėl Prienų rajono ir Šilalės rajono savivaldybių tarybų narių įgaliojimų nutrūkimo nesuėjus

terminui ir šių savivaldybių tarybų narių mandatų naujiems savivaldybių tarybų nariams

pripažinimo“ pripažino Kęstučio Ačo tarybos nario įgaliojimus nutrūkusiais nesuėjus terminui,

pagal Įstatymo 88 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir 2022 m. sausio 13 d. naują Šilalės rajono

savivaldybės tarybos nario mandatą suteikė Redai Stasytienei, kuri 2022 m. sausio 27 d. vykusiame

Tarybos posėdyje prisiekė ir įgavo visas Tarybos nario teises ir pareigas.
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Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija 2022 m. sausio 13 d. sprendimu Nr.

Sp-1 „Dėl Kėdainių rajono, Panevėžio rajono, Šilalės rajono ir Visagino savivaldybių tarybų narių

įgaliojimų nutrūkimo nesuėjus terminui ir šių savivaldybių tarybų narių mandatų naujiems

savivaldybių tarybų nariams pripažinimo“ pripažino Gintauto Macevičiaus tarybos nario

įgaliojimus nutrūkusiais nesuėjus terminui,  pagal Įstatymo 88 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir naują

Šilalės rajono savivaldybės tarybos nario mandatą suteikė Valdemarui Jasevičiui, kuris 2022 m.

sausio 27 d. vykusiame Tarybos posėdyje prisiekė ir įgavo visas Tarybos nario teises ir pareigas.

Pasikeitus Tarybos sudėčiai, pasikeitė ir komitetų sudėtis.

Šilalės rajono savivaldybėje tarybos nariai 2022 metais Savivaldybės taryboje veikė 

susivieniję į šias frakcijas: 

Per 2022 m. sušaukta 15 Tarybos posėdžių. Viename 2022 m. gegužės 26 d. vykusiame

posėdyje sutrikus elektroninio balsavimo sistemos įrangai ir nebelikus kvorumo posėdis buvo

nutrauktas ir visi sprendimo projektai buvo apsvarstyti 2022 m. gegužės 31 d. sušauktame Tarybos

posėdyje.

Administracijos darbuotojai parengė 317 sprendimo projektų, priimti 284 sprendimai, 11

sprendimų nepriimta, 12 sprendimų nuspręsta atidėti, už 4 sprendimo projektus nebuvo balsuota dėl

kvorumo nebuvimo („Dėl sporto projektų finansavimo“; „Dėl Šilalės rajono savivaldybės

administracijos struktūros patvirtinimo“; „Dėl sporto klubo „Šilalės lūšis“ paraiškos finansavimo“;

„Dėl sporto klubo „Šilalės futbolas“ paraiškos finansavimo“).



6

Diagrama. 2019–2022 m. parengtų sprendimo projektų ir priimtų sprendimų skaičius, vnt.

Per 2022 metus daugiausiai sprendimų projektų parengė Šilalės rajono savivaldybės

administracijos Turto ir socialinės paramos skyrius – 108. 

Diagrama. Sprendimų projektai pagal rengėjus

2022 m. iš Tarybos posėdžių darbotvarkių išbrauktas 1 klausimas – „Dėl Šilalės sporto

mokyklos teikiamų paslaugų kainų“. Per 2022 m. posėdžių pabaigoje buvo diskutuojama tuo metu

aktualiais klausimais ir pateikiama informacija apie savivaldybės vykdomus projektus, tokius kaip:
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uždarųjų akcinių bendrovių atlyginimo pakėlimą, parama Ukrainai ir miesto partneriui Borščivo

miestui ir kt. Taip pat išklausytos pateiktos informacijos:

 UAB Mano Būstas Vakarai informacija;

 VšĮ „Žaliasis regionas“ informacija dėl planuojamų autobusų maršrutų;

 Informacija dėl Bendruomeninių vaikų namų plėtros;

 Šilalės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos informacija;

 Informacija dėl mokyklų pasiruošimo 2022–2023 mokslo metams;

 Ir kita.

Iš viso per 2022 m. Tarybos posėdžių metu tarybos nariai 255 atvejais* pareiškė norą

nusišalinti nuo svarstomų klausimų, iš jų 120 atvejų nepritarta dėl atitinkamos priežasties,

nepritarus nusišalinimams klausimai toliau buvo svarstomi iš esmės. 

Svarbesni Tarybos 2022 m. priimti sprendimai:

• Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo

tvarkybos programos 2022–2024 m. paraiškų atrankos darbo grupės veiklos nuostatų patvirtinimo

(2022 m. sausio 27 d. T1-5);

• Dėl pritarimo projekto ,,Tauragės regioninio ir Tauragės regiono savivaldybių atliekų

prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimas“ įgyvendinimui (2022 m. sausio 27 d. T1-6);

• Dėl leidimo rengti Dalios Grinkevičiūtės ir Šilalės krašto tremtinių muziejaus,

Eitvydaičių g. 9, Laukuva, Šilalės r. sav., rekonstrukcijos techninį projektą (2022 m. sausio 27 d.

T1-7);

• Dėl leidimo rengti Šilalės rajono nuotekų tvarkymo plėtros perspektyvų 2022–2027

metų veiksmų planą (2022 m. sausio 27 d. T1-9);

• Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano

patvirtinimo (2022 m. sausio 27 d. T1-22);

• Dėl 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 aprašo patvirtinimo (2022 m. vasario 24 d. T1-30);

• Dėl išlyginamųjų klasių ir (ar) išlyginamųjų mobilių grupių steigimo Šilalės rajono

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose (2022 m. kovo 30 d. T1-64);

Dėl Šilalės rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš

augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo, prašymų dėl želdinių atkuriamosios

* Vienu atveju yra laikomas vieno tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo vieno klausimo svarstymo.
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• vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo, sumokėtos želdinių

atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2022 m. kovo 30 d. T1-

90);

• Dėl Šilalės rajono savivaldybės lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai,

priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių

inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašo

patvirtinimo (2022 m. kovo 30 d. T1-91);

• Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo

sistemos aprašo patvirtinimo (2022 m. balandžio 28 d. T1-103);

• Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų

skaičiaus 2022–2023 mokslo metais nustatymo (2022 m. balandžio 28 d. T1-104);

• Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos

tvirtinimo (2022 m. balandžio 28 d. T1-121);

• Dėl 2022 metų paskelbimo Žemaičių kalbos metais Šilalės rajono savivaldybėje (2022

m. gegužės 31 d. T1-124);

• Dėl pritarimo VšĮ ,,Žaliasis regionas“ teikiamai projekto „Inovatyvus, skatinamas ir

įtraukiantis požiūris (IDEA) tvariems ir atkartojamiems išmaniojo mobilumo sprendimams ir plėtrai

Tauragės regione, Liepojoje, Tartu ir Vaasoje“ paraiškai (2022 m. gegužės 31 d. T1-131);

• Dėl žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų 2022 metams

nustatymo (2022 m. gegužės 31 d. T1-133);

• Dėl papildomų lėšų skyrimo projekto „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos

pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ 3.2.1 veiklos „Socialinės globos įstaigai pritaikytas Bijotų

mokyklos pastatas“ įgyvendinimui (2022 m. gegužės 31 d. T1-146);

• Dėl Šilalės rajono savivaldybės sutikimų steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti

lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(2022 m. liepos 28 d. T1-186);

• Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2022–2027 metų programos

patvirtinimo (2022 m. liepos 28 d. T1-193); 

• Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos 2022–2023 ir 2023–2024 mokslo metų ugdymo

planui (2022 m. rugpjūčio 26 d. T1-196);

• Dėl Trūkstamų specialistų pritraukimo į Šilalės rajono savivaldybę tvarkos aprašo

patvirtinimo (2022 m. rugsėjo 29 d. T1-217);

• Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės dalyvavimui projekte „Karjeros specialistų

tinklo vystymas“ (2022 m. rugsėjo 29 d. T1-223);
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• Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai dalyvauti projekte „Atviros

ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“

partnerio teisėmis (2022 m. rugsėjo 29 d. T1-227);

• Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo

namuose, Intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų

teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašų patvirtinimo (2022 m. rugsėjo 29 d. T1-235);

• Dėl Vaiko budinčio globotojo ir globos centro veiklos organizavimo Šilalės rajono

savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (2022 m . rugsėjo 29 d. T1-236);

• Dėl vidutinių kuro kainų nepasiturintiems gyventojams patvirtinimo (2022 m. rugsėjo

29 d. T1-238);

• Dėl Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų dalinio kelionės išlaidų

kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2022 m. rugsėjo 29 d. T1-239);

• Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo

patvirtinimo (2022 m. spalio 27 d. T1-240);

• Dėl Lietuvos Respublikos 2022 m. valstybės biudžeto lėšų, skirtų Šilalės rajono

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, naudojimo tvarkos

aprašo patvirtinimo (2022 m. spalio 27 d. T1-242);

• Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems

verslo liudijimus 2023 metais, nustatymo (2022 m. spalio 27 d. T1-244);

• Dėl elektromobilių įkrovimo stotelių projektavimo paslaugos pirkimo (2022 m. spalio

27 d. T1-247);

• Dėl mokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų, teikiamų Šilalės rajono

savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainų patvirtinimo (2022 m. spalio

27 d. T1-251);

• Dėl leidimo vykdyti Šilalės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos ir plėtros

projektavimo paslaugos pirkimą (2022 m . lapkričio 24 d. T1-254);

• Dėl Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai

gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2022 m.

lapkričio 24 d. T1-265);

• Dėl Šilalės rajono vietinės reikšmės kelio Nr. Up-09 rekonstravimo įrengiant pralaidą

per Jėrubyno upę projekto parengimo paslaugos pirkimo (2022 m. gruodžio 15 d. T1-270);

Tarybos nariai už priimamus sprendimus balsuoja elektronine balsavimo sistema. Tarybos

posėdžiai yra transliuojami tiesiogiai, todėl kiekvienas Šilalės rajono gyventojas jau posėdžio metu

stebėdamas tiesioginę transliaciją gali matyti, kaip ir už kokį sprendimo projektą balsavo kiekvienas

Tarybos narys. 
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Vardinių balsavimų rezultatai skelbiami viešai savivaldybės interneto svetainėje

www.silale.lt.

Apie Tarybos sprendimų įgyvendinimą ataskaitą teikia Administracijos direktorius.

2022 metų Tarybos narių dalyvavimas tarybos posėdžiuose:

Tarybos nariai Posėdžių iš viso / dalyvauta 

posėdžiuose

Lankomumo vidurkis (proc.)

Edmundas Auškalnis 15/15 100

Dainius Bergelis 15/13 87

Artūras Dambrauskas 15/13 87

Lineta Dargienė 15/13 87

Petras Dargis 15/14 94

Akvilė Gargasaitė 15/7 47

Erika Gargasė 15/15 100

Egidijus Gečas 15/14 94

Raimundė Gečienė 15/11 73

Aistė Giedraitienė 15/14 94

Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė 15/7 47

Valdemaras Jasevičius 15/9 60

Vytautas Jucius 15/13 87

Loreta Kalnikaitė 15/14 94

Algirdas Meiženis 15/15 100

Gintas Navardauskas 15/13 87

Rima Norvilienė 15/14 94

Saulė Olendrienė 15/11 73

Rimantas Rimkus 15/14 94

Reda Stasytienė 15/15 100

Romualdas Titovas 15/12 80

Rolandas Toleikis 15/14 94

Raimundas Vaitiekus 15/15 100

Vida Žemeckienė 15/11 73

Lentelė. 2022 metų Tarybos narių dalyvavimas tarybos posėdžiuose, proc.

2022 m. geriausiai Savivaldybės tarybos posėdžius lankė ir dalyvavo visuose vykusiuose

Tarybos posėdžiuose: Algirdas Meiženis, Edmundas Auškalnis, Erika Gargasė, Reda Stasytienė ir

Raimundas Vaitiekus. Viename tarybos posėdyje 2022 metais nedalyvavo: Aistė Giedraitienė,

Rolandas Toleikis, Rimantas Rimkus, Rima Norvilienė, Loreta Kalnikaitė, Egidijus Gečas ir Petras

Dargis.

1.1. Šilalės rajono savivaldybės tarybos atsiskaitymas rajono gyventojams

Pagal Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, Tarybos nariai gyventojams

atsiskaito pagal Tarybos patvirtintus tvarkaraščius vasario–balandžio mėn. Tarybos nariai su

gyventojais gali susitikti seniūnijose, gyvenamosiose vietovėse ir kitose gyventojams patogiose
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vietose. Kiekvienas Tarybos narys gali pats organizuoti susitikimus su gyventojais ir atsiskaityti

jiems savarankiškai, neatsižvelgdamas į Tarybos patvirtintuose tvarkaraščiuose numatytas datas bei

vietas. 

2022 metais Tarybos narių atsiskaitymas už 2021 metus su rajono gyventojais įvyko 13-oje

seniūnijų:

o 2022 m. balandžio 4 d. – Traksėdžio seniūnijoje;

o 2022 m. balandžio 5d. – Šilalės miesto seniūnijoje;

o 2022 m. balandžio 8 d. – Tenenių seniūnijoje ir Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje;

o 2022 m. balandžio 11 d. – Žadeikių seniūnijoje ir Didkiemio seniūnijoje;

o 2022 m. balandžio 12 d. – Kvėdarnos seniūnijoje;

o 2022 m. balandžio 13 d. – Pajūrio seniūnijoje;

o 2022 m. balandžio 14 d. – Bijotų seniūnijoje;

o 2022 m. balandžio 19 d. – Bilionių seniūnijoje;

o 2022 m . balandžio 21 d. – Palentinio seniūnijoje;

o 2022 m. balandžio 26 d. – Laukuvos seniūnijoje;

o 2022 m. balandžio 28 d. – Upynos seniūnijoje.
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2. TARYBOS KOMITETŲ VEIKLA

2022 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. Kiekvienas komitetas

yra sudarytas mažiausiai iš 3 Tarybos narių. 

Pateiktus Tarybos sprendimo projektus Tarybos nariai pirmiausia apsvarsto komitetuose,

teikia išvadas ir pasiūlymus dėl jų. Komitetų posėdžių metu pagal poreikį buvo svarstomi piliečių,

įstaigų prašymai bei kiti einamieji klausimai.

2.1. Finansų, investicijų ir verslo komiteto veikla

Šilalės rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir verslo komiteto (toliau –

komitetas) sudėtis:

 Edmundas Auškalnis (Komiteto pirmininkas);

 Rolandas Toleikis (pirmininko pavaduotojas);

 Dainius Bergelis;

 Aistė Giedraitienė;
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 Valdemaras Jasevičius (narys nuo 2022 m. liepos);

 Rimantas Rimkus;

 Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė;

 Raimundas Vaitiekus;

 Vida Žemeckienė;

 Lineta Dargienė (narė nuo 2022 m. kovo);

 Vytautas Jucius (narys nuo 2022 m. kovo).

Per 2022 m. komiteto sudėtis kito, Tarybos nario įgaliojimams nutrūkus nesuėjus terminui

komitetą paliko Gintautas Macevičius ir nuo 2022 m. kovo mėnesio prie komiteto veiklos

prisijungė – Lineta Dargienė, Vytautas Jucius, o nuo liepos mėnesio komiteto sudėtį papildė naujas

Tarybos narys – Valdemaras Jasevičius.

Per 2022 m. įvyko 13 Komiteto posėdžių, svarstyti 126 klausimai iš jų pritarta 109

klausimams, 6 klausimams nepritarta, 1 klausimas nebuvo svarstytas, nes nusišalinus visiems

komiteto nariams nebeliko kvorumo bei 1 darbotvarkės einamasis klausimas nebuvo svarstomas,

taip pat buvo išklausyti 6 informaciniai klausimai:

 Informacija dėl projekto „Medicininės pagalbos paslaugų kokybės ir prieinamumo

gerinimas Baltijsko ir Šilalės rajono gyventojams“ finansavimo;

 Prašymo svarstymas dėl autobusų maršruto;

 Informacija apie UAB „Šilalės vandenys“ susidariusią situaciją;

 Informacija dėl būtinųjų sąnaudų pokyčio, prognozuojamos 1 tonos komunalinių

atliekų tvarkymo kainos dydžio perskaičiavimo;

 Informacija dėl lėšų skyrimo GMP automobiliui;

 Informacija dėl pareigybių skaičiaus didinimo.

O 3 klausimuose buvo aptariama ir pristatoma aktuali informacija, susijusi su piliečių,

bendruomenių gautais prašymais ir komiteto veikla. Iš viso per 2022 m. komiteto posėdžių metu

tarybos nariai 45 atvejais* pareiškė norą nusišalinti nuo svarstomų klausimų, iš jų 22 atvejams

nepritarta dėl atitinkamos priežasties, nepritarus nusišalinimams klausimai toliau buvo svarstomi iš

esmės. Per 2022 m. iš komiteto darbotvarkės nebuvo išbrauktas nė vienas darbotvarkės klausimas.

* Vienu atveju yra laikomas vieno tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo vieno klausimo svarstymo.
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2019–2022 m. Komiteto svarstytų klausimų skaičius

2022 m. geriausiai Finansų, investicijų ir verslo komiteto posėdžius lankė Edmundas

Auškalnis, Raimundas Vaitiekus, o Lineta Dargienė, prisijungusi prie komiteto veiklos nuo kovo

mėnesio, nepraleido nei vieno komiteto posėdžio. Vieną komiteto posėdį praleido Aistė

Giedraitienė.

Komiteto nariai Posėdžių iš viso / dalyvauta 
posėdžiuose

Lankomumo vidurkis (proc.)

Edmundas Auškalnis 13/13 100

Rolandas Toleikis 13/10 77

Dainius Bergelis 13/11 85

Aistė Giedraitienė 13/12 92

Valdemaras Jasevičius 7/4 57

Rimantas Rimkus 13/10 77

Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė 13/3 23

Raimundas Vaitiekus 13/13 100

Vida Žemeckienė 13/6 46

Lineta Dargienė 11/11 100

Vytautas Jucius 11/9 82

Lentelė. Tarybos narių dalyvavimas Finansų, investicijų ir verslo komiteto posėdžiuose 2022 m. proc.

2.2. Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto veikla

Šilalės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto

sudėtis:

 Lineta Dargienė (Komiteto pirmininkė);

 Akvilė Gargasaitė (pirmininkės pavaduotoja);
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 Erika Gargasė;

 Vytautas Jucius;

 Rima Norvilienė.

Per 2022 metus komiteto sudėtis nekito. 2022 metais įvyko 12 komiteto posėdžių,

svarstyti 109 klausimai iš jų pritarta 99 klausimams, 3 klausimams nepritarta, taip pat buvo

išklausyti 4 informaciniai klausimai: 

 Informacija dėl kandidatų skyrimo į darbo grupę;

 Informacija dėl klasių komplektų sudarymo;

 Informacija apie Tūkstantmečių mokyklų programą;

 Informacija apie 2021–2027 metų regionų plėtrą.

2019–2022 m. Komiteto svarstytų klausimų skaičius

O 3 einamuosiuose klausimuose buvo aptariama, pristatoma aktuali informacija susijusi su

piliečių, bendruomenių gautais prašymais ir komiteto veikla. Iš viso per 2022 m. komiteto posėdžių

metu tarybos nariai 24 atvejais* pareiškė norą nusišalinti nuo svarstomų klausimų, iš jų 2 atvejams

nepritarta dėl atitinkamos priežasties, nepritarus nusišalinimams klausimai toliau buvo svarstomi iš

esmės. Per 2022 m. iš komiteto darbotvarkės nebuvo išbrauktas nei vienas darbotvarkės klausimas.

* Vienu atveju yra laikomas vieno tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo vieno klausimo svarstymo.
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2022 m. geriausiai Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto posėdžius lankė 

Lineta Dargienė ir Rima Norvilienė. Vos vieną posėdį dėl pateisinamos priežasties praleido Erika 

Gargasė.

Komiteto nariai Posėdžių iš viso / dalyvauta 

posėdžiuose

Lankomumo vidurkis (proc.)

Lineta Dargienė 12/12 100

Akvilė Gargasaitė 12/6 50

Erika Gargasė 12/11 92

Vytautas Jucius 12/10 83

Rima Norvilienė 12/12 100

Lentelė. Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto narių lankomumas, proc.

2.3. Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų komiteto veikla

Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio

reikalų komiteto sudėtis:

 Rolandas Toleikis (Komiteto pirmininkas);

 Vida Žemeckienė (pirmininko pavaduotoja);

 Artūras Dambrauskas;

 Vytautas Jucius;

 Gintas Navardauskas;

 Egidijus Gečas;

 Akvilė Gargasaitė;

 Edmundas Auškalnis (narys nuo 2022 m. balandžio);

 Petras Dargis (narys nuo 2022 m. balandžio);

 Erika Gargasė (narė nuo 2022 m. balandžio);

 Reda Stasytienė (narė nuo 2022 m. balandžio).

Per 2022 metus komiteto sudėtis kito ir prie komiteto veiklos balandžio mėnesį prisijungė 4

Tarybos nariai: Reda Stasytienė, Erika Gargasė, Edmundas Auškalnis, Petras Dargis. Per 2022

metus įvyko 12 komiteto posėdžių, svarstyta 123 klausimai, iš jų pritarta 116 klausimų, 4 nepritarta,

1 atidėtas bei svarstyti 2 einamieji klausimai dėl komiteto veiklos.
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2019–2022 m. komiteto svarstytų klausimų skaičius

Iš viso per 2022 m. komiteto posėdžių metu tarybos nariai 30 atvejų* pareiškė norą

nusišalinti nuo svarstomų klausimų, iš jų 12 atvejų nepritarta dėl atitinkamos priežasties, nepritarus

nusišalinimams klausimai toliau buvo svarstomi iš esmės. Per 2022 m. iš komiteto darbotvarkės

nebuvo išbrauktas nei vienas darbotvarkės klausimas.

2022 m. Kaimo, aplinkosaugos, ir komunalinio ūkio reikalų komiteto posėdžius

geriausiai lankė ir praleido tik vieną komiteto posėdį – Artūras Dambrauskas. Dviejuose komiteto

posėdžiuose nedalyvavo Vida Žemeckienė, Vytautas Jucius bei vėliau prie komiteto veiklos

prisijungusios narės Erika Gargasė ir Reda Stasytienė.

Komiteto nariai Posėdžių iš viso  /dalyvauta 

posėdžiuose

Lankomumo vidurkis (proc.)

Rolandas Toleikis 12/8 67

Vida Žemeckienė 12/10 83

Artūras Dambrauskas 12/11 92

Vytautas Jucius 12/10 83

Gintas Navardauskas 12/9 75

Egidijus Gečas 12/7 58

Akvilė Gargasaitė 12/9 75

Edmundas Auškalnis 9/7 78

Petras Dargis 9/6 67

Erika Gargasė 9/8 89

Reda Stasytienė 9/8 89

Lentelė. Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų komiteto narių lankomumas, proc.

* Vienu atveju yra laikomas vieno tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo vieno klausimo svarstymo.
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2.4. Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto veikla

Šilalės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto 

sudėtis:

 Raimundė Gečienė (Komiteto pirmininkė nuo gegužės 23 d.);

 Birutė Žirlienė (pirmininko pavaduotoja);

 Petras Dargis;

 Loreta Kalnikaitė;

 Romualdas Titovas;

 Saulė Olendrienė;

 Aistė Giedraitienė.

Per 2022 metus komiteto sudėtis kito ir tarybos nario įgaliojimams nutrūkus nesuėjus

terminui komitetą paliko Gintautas Macevičius. Nuo 2022 m. rugsėjo mėnesio prie komiteto

prisijungė Aistė Giedraitienė. Per 2022 metus įvyko 12 komiteto posėdžių, svarstytas 71 klausimas

iš jų pritarta 61 klausimui bei 2 klausimams nepritarta, komiteto posėdžių metu buvo išklausyta 10

informacinių klausimų:

 Informacija dėl sveikatos įstaigų reformos tinklo pertvarkos;

 Informacija dėl socialinių paslaugų teikimo Šilalės rajono gyventojams;

 Informacija dėl Šilalės rajono ligoninės Pediatrijos skyriaus paslaugų struktūros

keitimo;

 Informacija dėl Žadeikių medicinos punkto paslaugų teikimo;

 Informacija dėl psichologinės pagalbos teikimo Šilalės rajone;

 Informacija dėl lėšų skyrimo GMP automobiliui;

 Informacija dėl sveikatos priežiūros reformos Šilalės rajone;

 Informacija dėl pritarimo reorganizuoti viešąsias įstaigas;

 Informacija dėl pavėžėjimo paslaugų;

 Informacija dėl Koordinacinio centro „Gilė“ teikiamų paslaugų.
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2019–2022 m. komiteto svarstytų klausimų skaičius

Kituose einamuosiuose klausimuose buvo aptariama ir pristatoma informacija, susijusi su

komiteto veikla bei kitomis aktualijomis. Iš viso per 2022 m. komiteto posėdžių metu tarybos nariai

8 atvejais* pareiškė norą nusišalinti nuo svarstomų klausimų, iš jų 6 atvejams nepritarta dėl

atitinkamos priežasties, nepritarus nusišalinimams klausimai toliau buvo svarstomi iš esmės. Per

2022 m. iš komiteto darbotvarkės nebuvo išbrauktas nei vienas darbotvarkės klausimas.

2022 m. geriausiai Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžius lankė –

Raimundė Gečienė ir Aistė Giedraitienė, vieną komiteto posėdį dėl pateisinamos priežasties

praleido Loreta Kalnikaitė.

Komiteto nariai Posėdžių iš viso / dalyvauta 

posėdžiuose

Lankomumo vidurkis (proc.)

Raimundė Gečienė 12/12 100

Birutė Žirlienė 12/7 58

Petras Dargis 12/8 67

Loreta Kalnikaitė 12/11 92

Romualdas Titovas 12/7 58

Saulė Olendrienė 12/8 67

Aistė Giedraitienė 5/5 100

Lentelė. Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto narių lankomumas, proc.

* Vienu atveju yra laikomas vieno tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo vieno klausimo svarstymo.
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2.5. Kontrolės komiteto veikla

Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudėtis:

 Egidijus Gečas (Komiteto pirmininkas nuo 2022 m. kovo);

 Rolandas Toleikis (pirmininko pavaduotojas);

 Rima Norvilienė;

 Rimantas Rimkus;

 Raimundas Vaitiekus;

 Raimundė Gečienė.

Per 2022 metus komiteto sudėtis nežymiai kito ir veiklą komitete nutraukė Edmundas

Auškalnis, Romualdas Titovas (nuo 2022 m. rugsėjo mėnesio). Per 2022 metus įvyko 12 komiteto

posėdžių, svarstyti 91 klausimas iš jų pritarta 71 klausimui, 5 nepritarta, 1 atidėtas, išklausyta 10

informacinių klausimų:

 Informacija dėl Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos;

 Informacija apie savivaldybės vykdomus investicinius projektus;

 Informacija apie Šilalės kultūros centro vidaus patalpų eksploataciją;

 Informacija apie savivaldybės administracijos neįvykdytus projektus;

 Informacija apie 2022 metų veiklos plano vykdymą;

 Informacija apie Šilalės miesto ir rajono valymo įrenginių būklę;

 Informacija apie Viešųjų pirkimų skyriaus steigimo atliktą studiją;

 Informacija apie Kapų g. ir kitą aktualią informaciją, susijusią su žemėmis;

2019–2022 m. komiteto svarstytų klausimų skaičius
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Kituose einamuosiuose klausimuose buvo aptariama ir pristatoma informacija, susijusi su

komiteto veikla bei diskutuojama tokiais svarbiais klausimais, kaip dėl Kvėdarnos šarvojimo salės,

Šilalės miesto Lakštingalų g. susidariusios situacijos, miesto kamerų ir kitų aktualių klausimų.

Praėjusiais metais komitetas taip pat pateikė ne vieną rekomendacinio pobūdžio siūlymą

dėl Šilalės mieste neveikiančių kamerų, dėl darbų Šilalės m., Lakštingalų g., dėl šarvojimo salės

Kvėdarnoje, dėl tvarkos paruošimo sunkių ligonių pervežimui, dėl Šilalės miesto valymo įrenginių

rekonstrukcijos techninio projekto ir kitų.

Per 2022 m. komiteto posėdžių metu tarybos nariai 52 atvejais* pareiškė norą nusišalinti

nuo svarstomų klausimų, iš jų 41 atvejui nepritarta dėl atitinkamos priežasties, nepritarus

nusišalinimams klausimai toliau buvo svarstomi iš esmės. Per 2022 m. iš komiteto darbotvarkės

nebuvo išbrauktas nei vienas darbotvarkės klausimas.

2022 m. geriausiai Kontrolės komiteto posėdžius lankė Egidijus Gečas, Rima Norvilienė ir

Raimundas Vaitiekus, šie komiteto nariai dalyvavo visuose komiteto posėdžiuose.

Komiteto nariai Posėdžių iš viso / dalyvauta 

posėdžiuose

Lankomumo vidurkis (proc.)

Egidijus Gečas 12/12 100

Rolandas Toleikis 12/8 67

Rima Norvilienė 12/12 100

Rimantas Rimkus 12/10 83

Raimundas Vaitiekus 12/12 100

Raimundė Gečienė 12/10 83

Lentelė. Kontrolės komiteto narių lankomumas, proc.

2.6. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sudarytų komisijų veikla

Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija (toliau – Komisija) sudaryta iš 9

komisijos narių. Jos sudėtyje yra Šilalės rajono savivaldybės tarybos nariai, visuomenės atstovai ir

gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai. Jos veiklai vadovauja komisijos pirmininkė –

Raimundė Gečienė. 2022 metais įvyko 6 Antikorupcijos komisijos posėdžiai.

Antikorupcijos komisijos narių lankomumas 2022 metais:

* Vienu atveju yra laikomas vieno tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo vieno klausimo svarstymo.
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Komisijos nariai Dalyvauta posėdžiuose / posėdžių, iš viso:

Raimundė Gečienė 6/6

Egidijus Gečas 4/6

Elvyra Gedeikienė 5/6

Violeta Kasnauskaitė 3/6

Daiva Mikutavičienė 6/6

Gintas Navardauskas 2/6

Juozas Raudonius 5/6

Danutė Vaičiulienė 4/6

Vida Žemeckienė 4/6

Savivaldybės Antikorupcijos komisija veiklą vykdo vadovaudamasi Šilalės rajono

savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatais, patvirtintais Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T1-54 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos

komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. 

Išsami Antikorupcijos komisijos ataskaita teikiama Savivaldybės tarybai kiekvienais

metais atskiru sprendimu.

„Auksinės gilės“ atrankos komisija sudaryta iš 7 komisijos narių. Komisijos veiklai

vadovauja komisijos pirmininkas – Algirdas Meiženis. 2022 m. komisija posėdžiavo du kartus

vasario ir kovo mėnesį, posėdžių metu iš pateiktų kandidatų „Auksinės gilės“ apdovanojimams

atrinkti 5 nominantai, kurie apdovanoti 5 „Auksinėmis gilėmis“ ir piniginėmis premijomis.

„Auksinės gilės“ atrankos komisijos narių lankomumas 2022 m.:

Komisijos nariai Dalyvauta posėdžiuose / posėdžių, iš viso:

Algirdas Meiženis 2/2

Rimantas Rimkus 2/2

Egidijus Gečas 2/2

Raimundė Gečienė 1/2

Petras Dargis 1/2

Tomas Šiaudinis 0/2

Laima Dulkienė 1/2

Šilalės garbės piliečio vardo atrankos komisiją sudaro 8 komisijos nariai. Komisijos

veiklai vadovauja komisijos pirmininkas – Algirdas Meiženis. 2022 m. komisija posėdžiavo vieną

kartą, posėdyje nedalyvavo tik viena komisijos narė – Birutė Žirlienė. Posėdžio metu nutarta Šilalės
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garbės piliečio vardo apdovanojimą įteikti 3 kandidatams, kandidatai buvo atrinkti slapto balsavimo

būdu.

Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo komisiją sudaro 7 komisijos nariai.

Komisijos veiklai pirmininkauja – Lineta Dargienė. Per 2022 metus komisija posėdžiavo 1 kartą,

posėdyje dalyvavo visi komisijos nariai. Komisija svarstė gautus sveikatos priežiūros įstaigų

prašymus dėl finansavimo teikimo. Šiai programai skirtas lėšas paskirstė: Šilalės rajono ligoninei –

27 tūkst. Eur (5 000 tūkst. Eur Holterio monitoriui įsigyti; 8 000 tūkst. Eur veloergometrui įsigyti; 5

000 tūkst. Eur ginekologinei kėdei įsigyti; 5 000 tūkst. Eur privažiavimo prie Priėmimo ir

skubiosios pagalbos skyriaus rampos (pakylos) remontui; 4 000 tūkst. Eur medicinos darbuotojų

kvalifikacijos kėlimo kursams apmokėti). UAB „Andoka“ – 3 600 tūkst. Eur RehaCom sistemai

įsigyti. UAB „Ambulansas“ – 6 000 tūkst. Eur (3000 tūkst. Eur diagnostikos ir medicinos

priemonių rinkinių įsigijimui; 3 000 tūkst. Eur GMP automobilių padangų 3 komplektams įsigyti).

VšĮ Kvėdarnos ambulatorija – 2 400 tūkst. Eur nešiojamų kompiuterių su operacine sistema

įsigijimui. 

Viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos paraiškų

atrankos komisija 2022 metais posėdžiavo du kartus. Komisijos veiklai vadovauja komisijos

pirmininkas – Algirdas Meiženis. Posėdžio metu buvo svarstyta dėl Šilalės rajono viešosios tvarkos

ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos lėšų paskirstymo, atsižvelgiant į pateiktas

paraiškas ir numatytus asignavimus. Nutarta Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės

priešgaisrinės apsaugos programai skirtus asignavimus paskirstyti taip: 

1. UAB „Šilalės vandenys“ – 9 000 tūkst. Eur, civilinės saugos būklės gerinimo

priemonei įgyvendinti;

2. Tauragės vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariatui – 500

Eur, prevencinių priemonių rengimui ir įgyvendinimui, bendradarbiaujant su Policija priemonės

įgyvendinimui;

3. Tauragės vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariatui – 500

Eur, Saugios kaimynystės iniciatyvų rėmimo priemonės įgyvendinimui;

4. Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškajai seniūnijai – 1 000

tūkst. Eur, Stebėjimo kamerų įrengimas potencialiai pavojingose vietose programos priemonės

įgyvendinimui;

5. Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai ir PAGD prie VRM Klaipėdos

PGV Šilalės priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai – 500 Eur, Rajono viešosios tvarkos ir visuomenės

priešgaisrinės apsaugos programos priemonės įgyvendinimui. 

Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos

veikla. Komisija sudaryta Tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-317, šios komisijos
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sudėtis buvo pakeista Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T1-

170. Komisija savo veiklą vykdė vadovaudamasi Savivaldybės tarybos patvirtintais Šilalės rajono

keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos nuostatais. Per 2022 m.

įvyko devyni komisijos posėdžiai, kuriuose daugiausiai buvo svarstomi vietinio reguliaraus

susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo klausimai, susiję su mokinių ir gyventojų pavėžėjimo

organizavimu. 

Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos vykdymas. Daugiabučių namų

savininkų rėmimo programa patvirtinta Savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimu

Nr. T1-123 sprendimu ir sudaryta Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos lėšų skirstymo

komisija (toliau – komisija). 2022 m. įvyko trys komisijos posėdžiai.

   Iš rajono Savivaldybės biudžete numatytų 7 000 Eurų lėšų buvo paskirta:

Dariaus ir Girėno g. 51, Šilalės m., daugiabučio namo savininkams, kurie sudarę jungtinės

veiklos sutartį – 1000,00 Eur daugiabučio namo laiptinės laiptų pakopų remonto darbų išlaidų daliai

padengti; Antano Surplio g. 23, Jucaičių k., Šilalės kaimiškoji sen., Šilalės r., daugiabučio namo

savininkams, kurie sudarę jungtinės veiklos sutartį – 1200,00 Eur daugiabučio namo įėjimo į rūsį

laiptinės remonto ir rūsio durų keitimo bei apdailos remonto darbų išlaidų daliai padengti; Laisvės

g. 1, Laukuvos mstl., Šilalės r., daugiabučio namo savininkams, kurie sudarę jungtinės veiklos

sutartį – 1000,00 Eur prie įėjimo į daugiabutį namą stogelio ir po juo esančios aikštelės remonto

darbų išlaidų daliai padengti;

Dariaus ir Girėno g. 27, Pajūrio mstl., Šilalės r., daugiabučio namo savininkams, kurie

sudarę jungtinės veiklos sutartį – 1550,00 Eur daugiabučio namo laiptinių durų keitimo ir jų

montavimo darbų išlaidų daliai padengti; D. Poškos g. 14, Šilalės m., daugiabučio namo

savininkams, kurie sudarę jungtinės veiklos sutartį – 1250,00 Eur daugiabučio namo stogelio

perdangos tarp namų remonto išlaidų daliai padengti; Daugiabučių namų savininkų bendrijai

,,Energetikas“ – 1000,00 Eur daugiabučio namo rūsio langų keitimo bei įėjimo į namą stogelio

remonto darbų išlaidų daliai padengti.

Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisiją sudaro 7 nariai. Etikos komisijos veiklai

vadovauja komisijos pirmininkė Erika Gargasė. 2022 metais komisijos sudėtis buvo pakeista Šilalės

rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T1-217. 2022 metais komisija

neposėdžiavo. 

Šilalės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisiją sudaro 9 nariai, 2022 m.

posėdžiavo du kartus vasario ir rugsėjo mėnesiais, posėdžių metu svarstė Šilalės rajono

savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos ataskaitos projektą už 2021 m. bei narkotikų, tabako ir

alkoholio kontrolės departamento pateiktai anketai apie psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos
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situaciją Šilalės rajono savivaldybėje. 2022 metais Narkotikų kontrolės komisija pateikė komisijos

veiklos ataskaitą už 2021 m. 

Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo Šilalės rajone komisija

2022 m. posėdžiavo 2 kartus. Šilalės rajono etninės plėtros programa patvirtinta Šilalės rajono

savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-36.

2022m. pateiktos 24 paraiškos, buvo prašoma iš Savivaldybės suma 38405 Eur.

Savivaldybės biudžete šiai programai numatyta – 8 000 Eur, iš kurių 1 450 Eur pagal programą

skirta Dionizo Poškos premijai. Paskirstyta šioms programoms: Asociacijai „Vingininkų kaimo

bendruomenė“ – 50 Eur – Vingininkų kaimo bendruomenė – 15 metų kartu“; Asociacijai „Upynos

miestelio bendruomenė“ – 250 Eur – videoklipo „Aš myliu Upyną“ gamybos užbaigimui; Kaimo

bendruomenei „Saulietekis“ – 200 Eur – „Kaimo bendruomenės „Saulietekis“ tradicijų

puoselėjimas“; Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Šilalės rajono bendrijai – 300 Eur – „Šilalės

krašto senolių papročiai ir tradicijos“; Pajūrio miestelio bendruomenei – 50 Eur – „Pajūrio miestelio

bendruomenės kraštotyros muziejus“; Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai – 200

Eur – „Etnovirusas“; Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bilionių seniūnijai – 1 000 Eur –

plenerui „Šimtmečio veidai ir vaizdai“; Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui – 650 Eur –

kūrybinėms dirbtuvėms „Veringiečių dainos“. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui – 350

Eur – „Tradicinio amato ir šokio dermė“; Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Kvėdarnos

kultūros namams – 450 Eur – „Kas apsakys žemaiti būda“; Šilalės rajono savivaldybės kultūros

centro Laukuvos kultūros namams – 250 Eur – kūrybinių dirbtuvių ciklui „Kūryba teikia

džiaugsmą“; Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Pajūralio laisvalaikio salei – 250 Eur –

„Kupolinės“; Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Traksėdžio laisvalaikio salei – 350 Eur –

„Kap sako mūsų senoliai“; Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Žadeikių laisvalaikio salei –

400 Eur – „Molinė asla“; Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai – 350 Eur – „Išmaniosios

Zoselės ateljė“; Šilalės rajono socialinių paslaugų namai – 250 Eur – „Atrask save praeities

lobiuose... 12“; Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejui – 200 Eur – „Poemos „Mužikas Žemaičių ir

Lietuvos“ sugrįžimas“; Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejui – 300 Eur – „Šilalės krašto mažoji

architektūra“; VšĮ „Kraštomanija“ – 700 Eur – „Tvarus paveldas atmintyje“.

LR kultūros ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-488 patvirtintas Tolygios

kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašas. Įsteigta Tauragės apskrities regioninė

kultūros taryba (toliau – TRKT), į kurią deleguota Jovita Voverienė, Šilalės rajono savivaldybės

administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (2022 m. rugpjūčio 26 d.

sprendimas Nr. T1-179), kuri atlieka apskrities meno ir kultūros eksperto bei konsultanto funkcijas.

Įgyvendinant Tolygios kultūrinės raidos regionuose modelį, sukurti Tolygios kultūrinės

raidos įgyvendinimo 2023–2025 metų prioritetai.
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2022 m. apsvarstyta 114 TRKT pateiktų projektų ir paskirstyta 232160 Eur, (Šilalės

rajono savivaldybei skirta 79232 Eur 15 projektų įgyvendinimui).  

2022 m. gegužės 27 d. surengtas 58-asis tarptautinis Poezijos pavasario festivalis. Pirmoji

šventės dalis vyko Laukuvoje, Kelpšaičių parke, o antroji – Bijotuose, prie Dionizo Poškos Baublių

muziejaus. Nuo 2009-ųjų metų renginio „Poezijos pavasaris“ metu tradiciškai įteikiama Šilalės

rajono savivaldybės D. Poškos vardo premija. Premija skiriama už geriausią naują lietuviškos

poezijos rinkinį, išleistą praėjusiais kalendoriniais metais, kuriame atspindi etniniai motyvai,

lietuviškos tradicijos ir istorinė tautos atmintis. Dionizo Poškos premija įteikta Liudvikui

Jakimavičiui už geriausią naują eilėraščių knygą ,,Paliktos paletės“, kurioje atspindimi etniniai

motyvai, lietuviškos tradicijos ir istorinė tautos atmintis. Taip pat Šilalės rajono savivaldybės meras

Algirdas Meiženis įteikė padėką Nijolei Baškytei Katelynienei, už išleistą pirmąją poezijos knygą

„Baltas ilgesio aidas“. 

Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programa

Savivaldybės 

biudžeto lėšos

8000 8000 7900 Panaudota 7900 Eur.

1. Poetui Liudvikui 

Jakimavičiui įteikta Šilalės 

rajono savivaldybės Dionizo 

Poškos premija 1450 Eur už 

2021 m. išleistą poezijos knygą

„Paliktos paletės“ (Lietuvos 

rašytojų sąjungos leidykla, 

2021).

Pateiktos 24 paraiškos, 

finansuota 18 paraiškų.
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Šilalės rajono savivaldybės kultūros ir meno projektų dalinis finansavimas ir kofinansavimas

Savivaldybės biudžeto 

lėšos Viso:

24770 Panaudota 24770 Eur

3450 1. Asociacijai Muzikos ir teatro 

projektai „Bijotų dvaro festivalis“ – 3 

450 Eur;

2400 2. VšĮ „Etnoklubas“  „Tradicinė 

etnokultūrinė stovykla „Etnokultūros 

kūrybinės dirbtuvės“  – 2 400 Eur;

900 3. Vytogalos kaimo bendruomenei 

festivaliui „Svečiuose pas Girėną“ – 

900 Eur;

2410 4. Bijotų bendruomenei plenerui 

„Bijotų atspindžiai 2022“ – 2410 Eur;

12210 5. Šilalės rajono savivaldybės 

kultūros centras 

(XVI Medvėgalio menų festivalis – 

3300 Eur: Šilalės krašto dainos 

„Augin muni maža“ 1020 Eur; 

Tautodailės pleneras „Šimtmečio 

veidai ir vaizdai“ – 1800 Eur; Šilalės 

vasaros muzikos festivalis 2022 – 

2100 Eur; Linksmos muzikos 

festivalis „Brizgėls“ – 1500 Eur; 

„Daryti draudžiama nedaryti“ – 1140 

Eur; Bardų ir poezijos nakties 

festivalis Kaltinėnuose „Žodžiai 

nebijo lietaus“ – 1350 Eur)

386 6. Šilalės rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka („Inovacijų turgus“ – 386 

Eur)

3014 7. Šilalės Vlado Statkevičiaus 

muziejus (Magiška muziejaus naktis 

Baubliuose – 1694 Eur; 

„Improvizuota kino studija“ – 1450 

Eur; „Baublio gimtinės kultūriniais 

takais – 870 Eur)

Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo programa 2021–2023 metams. Paraiškų

atrankos komisija sudaryta iš 7 komisijos narių, Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo 2021–2023

metų programos paraiškų atrankos komisija patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m.

gegužės 31 d. sprendimu Nr. T1-144. 2022 metais komisija posėdžiavo du kartus, birželio ir liepos

mėnesiais, posėdžių metu komisija svarstė komisijos sekretoriaus rinkimą, Kaimo plėtros rėmimo
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2021–2023 metų programos vykdymą, paraiškų vertinimą ir lėšų skyrimą. Nutarta lėšas skirti

paraiškoms, kurios atitinka Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo 2021–2023 metų programos

prioritetus, iš viso – 12 000 Eur. 

Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos atrankos komisiją

sudaro 9 nariai. Komisijos sudėtis buvo pakeista 2022 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T1-177.

Komisijai vadovauja komisijos pirmininkas – Algirdas Meiženis. 2022 metais komisija posėdžiavo

3 kartus, jų metu buvo svarstyta dėl Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos

vykdymo ir (T19-41 11.1) nutarta siūlyti Administracijos direktoriui skirti iš Jaunimo politikos

įgyvendinimo programos (Nr. 14) Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos

įgyvendinimo priemonės (14.01.02.02) lėšų vienkartines finansines išmokas Šilalės rajono

mokiniams, kurių valstybinių brandos egzaminų įvertinimas 100 balų, iš viso – 500 Eur. Svarstyta

dėl komisijos sekretoriaus rinkimo, dėl prašymų formų vienkartinei finansinei išmokai skirti ir

pervesti nustatymo, dėl prašymų ir dokumentų pateikimo terminų nustatymo. Ir (T19-74 11.1E)

svarstyta dėl Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos vykdymo, nutarta

siūlyti Administracijos direktoriui skirti iš Jaunimo politikos įgyvendinimo programos (Nr. 14)

Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos priemonės (14.01.02.02) 6500,00 Eur

(šešis tūkstančius šimtą eurų), vienkartines finansines išmokas. Iš viso 7000, 00 Eur.

Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo

tvarkybos programa 2022–2024 m. 2022 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T1-5 buvo sudaryta mero

darbo grupė, kurios tikslas buvo patvirtinti Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir

nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2022 – 2024 m. paraiškų atrankos darbo

grupės veiklos nuostatus. Darbo grupės vadovas – Algirdas Meiženis. Darbo grupė posėdžiavo

vieną kartą birželio mėnesį. Darbo grupės metu bendru sutarimu buvo nutarta, siūlyti Šilalės rajono

savivaldybės administracijos direktoriui suteikti finansinę paramą šių Šilalės rajono religinių

bendruomenių ir nekilnojamojo kultūros paveldo valdytojų pateiktų programų įgyvendinimui:

1. Tenenių Šv. Barboros parapijai namelio rekonstrukcijos darbams, sienų, lubų

šiltinimo medžiagoms bei kitoms medžiagoms sienų ir lubų apšiltinimui – 3 000 Eur;

2. Didkiemio Šv. Angelų Sargų parapijai bažnyčios įgarsinimui – 3 000 Eur;

3. Pajūrio Švč. Trejybės bažnyčiai gerbūvio darbams – 6 600 Eur;

4. Šilalės evangelikų liuteronų parapijai namų remonto darbams – 1 800 Eur;

5. Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijai Koplytėlės su

ornamentuotu kryželiu, Pietos, Šv. Roko ir Marijos Sopulingosios skulptūromis, u. k. 13936,

atnaujinimo darbams – 600 Eur.

Šilalės rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos 2022 m. vasario 7d.

sprendimu T3-9 buvo sudaryta mero potvarkiu dėl Šilalės rajono savivaldybės kelių priežiūros ir
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plėtros programos lėšų paskirstymo ir objektų parinkimo darbo grupė. Šios darbo grupės vadovas –

Algirdas Meiženis. 2022 metais darbo grupė posėdžiavo 7 kartus. Posėdžių metu nutarta skirti

lėšas turtui įsigyti – 1 145,80 tūkst. Eur; Einamiesiems tikslams 971,30 tūkst. Eur.; Kitiems eismo

saugumo ir inventorizacijos darbams – 44,00 tūkst. Eur; Iš viso einamiesiems tikslams – 1 034,80

tūkst. Eur; Iš viso – 2 180,60 tūkst. Eur.

Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo

komisija per 2022 m. panaudotos lėšos – 9 000 Eur, iš jų 6 500 Eur darbo vieto steigimo

išlaidoms, 2 500 Eur darbo priemonių įsigijimui. Nepanaudotas likutis – 6 000 Eur. Taip pat buvo

netenkinti 5 prašymai neatitinkant kriterijų (dirba ilgiau nei vienerius metus, parama jau buvo

pasinaudota).

Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų plėtros programos atrankos

komisija. Pagal Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų plėtros programą,

Nevyriausybinių organizacijų plėtros programai 2022 m. buvo skirta 7 000 eurų, NVO taryba

kvietė nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas daliniam projektų finansavimui pagal Šilalės

rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros programą. Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuota 26

nevyriausybinių organizacijų projektai.
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4. MERO VEIKLA. Savivaldybės mero potvarkiai ir bendravimas su gyventojais

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Savivaldybės meras

savo kompetencijos klausimais gali sudaryti darbo grupes iš Tarybos narių šių sutikimu,

savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kitų

savivaldybės teritorijoje veikiančių asmenų ir visuomenės atstovų, priima į pareigas ir atleidžia iš jų

savivaldybės biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vadovus,

įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su savivaldybės biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų (kurių

savininkė yra savivaldybė) vadovų darbo santykiais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų

teisės aktų nustatyta tvarką. Meras reglamento nustatyta tvarka atsiskaito savivaldybės

bendruomenei už savo veiklą. Pagal Vietos savivaldos įstatymą, mero sprendimai įforminami

potvarkiais:

2022 metais užregistruoti 395 Savivaldybės mero potvarkiai, iš jų:

o 122 – atostogų klausimais;

o 219 – personalo klausimais;

o 54 – veiklos klausimais.

Pagal Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatytą tvarką, Šilalės rajono

savivaldybės meras, mero pavaduotoja priima gyventojus pagal Tarybos patvirtintą grafiką, kuris

skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje – www.silale.lt.

Gyventojų prašymai, skundai ir pasiūlymai siunčiami arba pateikiami gyvais atvykus į J.

Basanavičiaus g. 2–1, Šilalė, 1 aukštas, 108 kab., gyventojų priėmimas ir aptarnavimas 108

kabinete iš anksto (žodžiu ar raštu: tel. (8 449) 76 122, el. p. dokumentai@silale.lt) užsiregistravus,

jų prašymai, skundai papildomai priimami antradieniais nuo 17.00 val. iki 18.00 val. Asmenys

prašymus ir skundus gali pateikti ir gali būti aptarnaujami ir kitomis, ne valstybine, kalbomis –

anglų, rusų.

Šilalės rajono gyventojai taip pat turi galimybę kreiptis į merą elektroniniu paštu

meras@silale.lt ir išdėstyti savo problemas, lūkesčius, pasiūlymus, pastebėjimus ar išsakyti savo

nuomonę. Kiekvienos savaitės pradžioje mero ir mero pavaduotojos darbotvarkės yra viešinamos ir

skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt , skiltyje „Vadovų darbotvarkės“.

2022 metais 19 darbo grupių sudarytos šiais teisės aktais:

1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2021 m. gruodžio 17 d. potvarkio Nr. T3-90

„Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto projekto aptarimo, pastabų bei pasiūlymų

teikimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo;
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2. Dėl darbo grupės sudarymo (darbo grupė sudaryta dėl aplinkybių ir veiksmų, susijusių

su Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio seniūnijoje esančio tilto per Jūros upę rekonstravimo darbais,

įvertinimo);

3. Dėl darbo grupės sudarymo (darbo grupė sudaryta peržiūrėti Šilalės rajono

savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metams bendrojo plano (toliau – Bendrasis

planas), patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T1-

113 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metams bendrojo plano

patvirtinimo“, atitiktį Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo

taisyklėms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr.

768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių

patvirtinimo“); (T3-5)

4. Dėl Šilalės rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo

ir objektų parinkimo darbo grupės sudarymo;

5. Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2022 m. sausio 27 d. potvarkio Nr. T3-4 ,,Dėl

darbo grupės sudarymo“ pakeitimo;

6. Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2022 m. sausio 27 d. potvarkio Nr. T3-4 ,,Dėl

darbo grupės sudarymo“ pakeitimo;

7. Dėl darbo grupės sudarymo („Dėl „Tūkstantmečio mokyklų“ programos

patvirtinimo“);

8. Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 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“ pripažinimo netekusiu galios;

9. Dėl „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimo darbo grupės sudarymo;

10. Dėl darbo grupės sudarymo (darbo grupė sudaryta dėl Šilalės rajono religinių

bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2022–2024 m.

paraiškų atrankos);

11. Dėl trūkstamų specialistų pritraukimo Šilalės rajono savivaldybėje darbo grupės

sudarymo;

12. Dėl darbo grupės sudarymo (darbo grupė sudaryta Šilalės rajono savivaldybės

administracijos struktūros pakeitimų klausimams aptarti);

13. Dėl Gražiausiai tvarkomų Šilalės miesto ir rajono sodybų, biudžetinių įstaigų, įmonių

teritorijų nustatymo darbo grupės sudarymo;

14. Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2022 m. liepos 25 d. potvarkio Nr. T3-32 „Dėl

gražiausiai tvarkomų Šilalės miesto ir rajono sodybų, biudžetinių įstaigų, įmonių teritorijų

nustatymo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo;
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15. Dėl darbo grupės sudarymo (darbo grupė sudaryta dėl atsisakymo įgyvendinti iš

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Funkcinės zonos

Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ priežastis ir aplinkybes);

16. Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2022 m. rugsėjo 12 d. potvarkio Nr. T3-38 „Dėl

darbo grupės sudarymo“ pakeitimo;

17. Dėl Šilalės rajono savivaldybės padėkos dienos apdovanojimų atrankos darbo grupės

sudarymo;

18. Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2022 m. balandžio 14 d. potvarkio Nr. T3-18

,,Dėl „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo;

19. Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto projekto aptarimo, pastabų bei

pasiūlymų teikimo darbo grupės sudarymo.

4.1. 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, oficialioje savivaldybės

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

savivaldybė.

2022 metais Šilalės rajono savivaldybė vietinei spaudai išleido 14 074,04 Eur. Palyginus su

ankstesniais metais, išleista suma mažiausiai visos kadencijos metu (2019–2022 m).

Diagrama. Lyginamoji informacija apie išlaidas vietinei spaudai
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4.2. Mero fondo lėšų panaudojimas 2022 metais

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 2022 metais buvo skirta 1 000 Eur. Panaudota iš viso savivaldybės biudžeto

lėšų – 213,45 Eur, šios lėšos buvo panaudotos:

Eil.

Nr.

Lėšų panaudojimas Suma, Eur

1000,00

1. Daugiafunkciniai peiliai.

Minint Nepriklausomybės atkūrimo dieną apdovanoti 

pilietiškiausias ir jaunasis Šilalės krašto šaulys.

83,45

2. Taurės,

2022-08-14 vykusiam „Šilalės miesto bėgimui“

34,00

3. Baseino paslaugos,

Apsilankymas baseine dvylikai Šilalės S. Girėno 703-ios kuopos 

šauliams

96,00

Nepanaudotos lėšos, liko savivaldybės biudžeto lėšų likutyje 786,55

Lentelė. 2022 m. mero fondo lėšų naudojimas

Žemiau pateikiama lyginamoji diagrama apie mero fondo lėšų panaudojimą 2020–2022 m.

laikotarpiu.
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4.3. Mero darbas komisijose,  taryboje ir  darbo grupėse

Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis atstovauja Šilalės rajono savivaldybei

Lietuvos savivaldybių asociacijos valdyboje bei Tauragės regiono plėtroje. Meras taip pat yra šių

darbo grupių vadovas: Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir objektų parinkimo

darbo grupė; Savivaldybės biudžeto projekto aptarimo, pastabų bei pasiūlymų teikimo darbo grupė;

Šilalės rajono savivaldybės padėkos dienos apdovanojimų atrankos darbo grupė atrinkti

pretendentus; Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo

tvarkybos programos 2022–2024 m. paraiškų atrankos darbo grupės; Trūkstamų specialistų

pritraukimo Šilalės rajono savivaldybėje darbo grupė.

4.4. Lietuvos savivaldybių asociacijos valdyba

Lietuvos savivaldybių asociacijos valdyba (toliau – LSA), tai organizacija, atstovaujanti

savo narėms – 60-iai miestų ir rajonų savivaldybių. LSA sprendžia savivaldybių bendrąsias

problemas, atstovauja joms šalies valdžios ir valdymo institucijose, užsienio valstybių savivaldybių

bei kitose tarptautinėse organizacijose.

2022 metais meras Algirdas Meiženis dalyvavo 5 Lietuvos savivaldybių asociacijų

posėdžiuose (nuotoliniu ir kontaktiniu būdu) ir 1 kasmetiniame Lietuvos savivaldybių asociacijos

narių suvažiavime – 2022 m. balandžio 20 d. Kasmetinio asociacijos narių suvažiavimo posėdžio
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metu pristatyta informacija apie valstybinės žemės valdymą miestuose ir miesteliuose bei

lankstesnės galimybės vykdyti investicinius projektus suteiktų šalies savivaldybėms daugiau

galimybių mažinti regionų atskirtį ir gerinti viešųjų paslaugų kokybę. Suvažiavimo metu taip pat

buvo kalbama ir apie savivaldybių patirtį ir įgytus įgūdžius valdant pandemiją bei nelegalių

migrantų antplūdį. Didelį dėmesį skyrė ir tiesioginių merų rinkimų temai.

4.5. Tauragės regiono plėtros taryba

Tauragės regiono savivaldybių tarybos( Jurbarko rajono, Pagėgių, Šilalės rajono ir

Tauragės rajono), vadovaudamosi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymu, 2021 m. kovo

8 d. įsteigė Tauragės regiono plėtros tarybą. Įsigaliojus Regioninės plėtros įstatymo naujai

redakcijai įsikūrė naujos Regiono plėtros tarybos, turinčios juridinio asmens statusą. Siekiant

užtikrinti sprendimų priėmimo „iš viršaus“ ir „iš apačios“ sinergiją, regionų plėtros tarybos

įtraukiamos į pagrindinių nacionalinių strateginių dokumentų rengimo procesus.

Regiono plėtros tarybos veiklos sritis – nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimas

Tauragės regione. Regiono plėtros tarybos veiklos tikslas – planuoti ir koordinuoti nacionalinės

regioninės politikos įgyvendinimą konkrečiame regione, atstovauti regionui bei skatinti socialinę,

ekonominę regiono plėtrą, darnų urbanizuotų teritorijų vystymą, socialinių ir ekonominių skirtumų

tarp regiono ir kitų regionų bei šių skirtumų tarp regiono savivaldybių mažinimą.

2022 metais Tauragės regiono plėtros tarybos administracija tęsė 2022–2030 m. Tauragės

regiono plėtros plano (toliau – RPPl) rengimą – tai regioninio lygmens plėtros planavimo

dokumentas, kuris pirmą kartą rengiamas pagal naująją Strateginio valdymo metodiką ir

atsižvelgiant į 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą Lietuvai.

Tauragės regiono plėtros taryba, rengdama RPPl projektą nustatė pagrindines problemas,

jų priežastis regione ir sąsajas su RPP nurodytais NPP pažangos uždaviniais ar jų dalimis, atliko

problemų giluminę priežasčių analizę regione, įvertino regiono stiprybes (regiono potencialą),

silpnybes, galimybes ir grėsmes, nustatė regiono plėtros uždavinius ir jų rezultato rodiklius.

Parengtas Tauragės regiono plėtros plano projektas kartu su pirmąja švietimui skirta pažangos

priemone buvo pristatytas Kolegai lapkričio 3 dienos posėdyje, o gruodžio 15 d. oficialiai pateiktas

atsakingų ministerijų vertinimui. 

Vadovaujantis Regioninės plėtros įstatymu, regiono plėtros tarybos valdymo organai yra

šie:

1. Visuotinis dalyvių susirinkimas;
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2. Kolegija;

3. Administracijos direktorius.

Regiono plėtros tarybos visuotiniame dalyvių susirinkime steigėjams, tai yra, savivaldybių

taryboms, atstovauja savivaldybių merai.

Kolegija yra sudaryta iš visų Regiono plėtros tarybos steigėjomis (dalyvėmis) esančių

savivaldybių merų ir šių savivaldybių tarybų deleguotų savivaldybių tarybų narių, laikantis

Regioninės plėtros įstatymu nustatytų reikalavimų. Regiono plėtros tarybos steigėjomis (dalyvėmis)

esančių savivaldybių tarybos į Kolegijos narius deleguoja:

1. Jurbarko rajono savivaldybės taryba deleguoja 2 narius;

2. Pagėgių savivaldybės taryba deleguoja 1 narį;

3. Šilalės rajono  savivaldybės taryba deleguoja 2 narius;

4. Tauragės  savivaldybės taryba deleguoja 2 narius.

Kolegijos personalinė sudėtis patvirtinta Visuotinio dalyvių susirinkimo 2020-12-23

sprendimu Nr. 4, pakeista 2022-02-18 sprendimu Nr. DS-2; 2022-07-15 sprendimu Nr. DS-4:

1. Vaidas Bendaravičius, Pagėgių savivaldybės meras;

2. Dainius Bergelis, Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys;

3. Lineta Dargienė, Šilalės rajono savivaldybės tarybos narė;

4. Donatas Jackis, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys

5. Vidmantas Juzėnas, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys;

6. Dovydas Kaminskas, Tauragės rajono savivaldybės meras;

7. Edgaras Kuturys, Pagėgių savivaldybės tarybos narys;

8. Algirdas Meiženis, Šilalės rajono savivaldybės meras;

9. Sigitas Mičiulis, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys.

10. Skirmantas Mockevičius, Jurbarko rajono savivaldybės meras;

11. Giedrė Stulginskienė, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narė.

Kolegijos 2021 m. sausio 5 d. sprendimu Nr. 1 Kolegijos pirmininku išrinktas –

Skirmantas Mockevičius, Jurbarko rajono savivaldybės meras, pirmininko pavaduotoju – Dovydas

Kaminskas, Tauragės rajono savivaldybės meras.

2022 metais įvyko 6 Visuotinio dalyvių susirinkimo ir 14 Kolegijos posėdžių.

Visuotinis dalyvių susirinkimas 2022 m. priėmė sprendimus dėl Tauragės regiono plėtros

tarybos kolegijos personalinės sudėties pakeitimo, patvirtino 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinį.

Tauragės regiono plėtros tarybos kolegija, vykdydama Regioninės plėtros įstatyme ir

Regiono plėtros tarybos nuostatuose jai nustatytas funkcijas:
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1. delegavo Tauragės regiono plėtros tarybos atstovus į teritorinio bendradarbiavimo

programų Lietuvos delegacijas, Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programos

įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę,

2. patvirtino Tarybos 2022 m. metinį veiklos planą ir vertinimo rodiklius bei 2021 m.

metinę veiklos ataskaitą, nustatė Tarybos administracijos direktoriaus 2022 m. metines užduotis ir

šių užduočių įvykdymo rodiklius, 

3. derino ir teikė ministerijoms pasiūlymus dėl teisės aktų, kurių įgyvendinimas gali

turėti poveikį Tauragės regiono plėtrai, projektų,

4. pritarė UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro pateiktai informacijai apie

regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, valstybiniame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės

aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje,

5. siekdama sklandaus regioninio planavimo projektų įgyvendinimo, priėmė 9

sprendimus dėl Tauragės regiono projektų sąrašų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų

investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemones pakeitimo,

6. patvirtino Tauragės regiono plėtros plano 2014–2020 m. metinę įgyvendinimo

ataskaitą, keturis kartus keitė Tauragės regiono plėtros planą 2014–2020 m.,

7. pritarė Tauragės regiono plėtros plano 2022–2030 m. projektui ir pateikė derinti su

atsakingomis institucijomis.

Dalyvavimas posėdžiuose (dalyvauta posėdžiuose/posėdžių iš viso)

              1. Visuotinio dalyvių susirinkimo posėdžiai:

Vaidas Bendaravičius 5/6 (dėl atostogų)

Dovydas Kaminskas 6/6

Algirdas Meiženis 6/6

Skirmantas Mockevičius 5/6 (dėl atostogų)

  1. Kolegijos posėdžiai:

Vaidas Bendaravičius 13/14

Dainius Bergelis 5/6

Lineta Dargienė 11/12

Donatas Jackis 6/14

Vidmantas Juzėnas 12/14

Dovydas Kaminskas 12/14

Edgaras Kuturys 4/14

Gintautas Macevičius 3/8
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Algirdas Meiženis 14/14

Skirmantas Mockevičius 7/14

Giedrė Stulginskienė 10/14

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

renginiuose

2022 metais meras Algirdas Meiženis aktyviai dalyvavo įvairiuose pasitarimuose, kaip

pavyzdžiui: pasitarimas su regiono savivaldybių atstovais dėl regioninių maršrutų sistemos

sukūrimo (Tauragės rajono savivaldybėje); pasitarimas su Kultūros ministerija, regionų merais

aktualiais klausimais; pasitarimas dėl pagalbos veiksmų Ukrainos gyventojams; nuotolinis

pasitarimas „Dėl savivaldybių parengties saugumo grėsmių akivaizdoje“; pasitarimas dėl sveikatos

priežiūros Šilalės rajone; pasitarimas „Melioracijos fondo steigimo ir naudojimo principai bei

perspektyvos“ (Šilalės rajono savivaldybėje); nuotolinis pasitarimas su Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos atstovais dėl socialinių būstų; nuotolinis pasitarimas su Švietimo ir mokslo ministerija

bei kituose.

Per 2022 metus dalyvavo susitikimuose: susitikimas su LR susisiekimo ministerijos ir

Ateities susisiekimo politikos grupės atstovais (Tauragės rajono savivaldybėje); susitikimas su LR

Seimo nariais Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalione; susitikimas dėl

projekto „Aplink Lietuvą 2022“; susitikimas su Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos

atstovais; susitikimas su Egersund Net kompanijos vadovais; susitikimas su kultūros viceministru

Vygintu Gasparavičiumi ir Seimo nariu Jonu Gudausku (Šilalės rajono savivaldybėje); susitikimas

senjorų dienos centre „Šventai“ su centro atstovais ir lankytojais; susitikimas su Susisiekimo

ministru Mariumi Skuodžiu; susitikimas su išmaniojo miesto atstovais; susitikimas su Mobilizacijos

ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriumi V. V.

Vilkeliu bei kituose.

Meras taip pat dalyvavo konferencijose, forumuose, seminaruose ir pristatymuose:

Tarptautinė mokslinė-praktinė IX viešojo valdymo pokyčių konferencija „Atsparumo paieškos

viešajame sektoriuje“; nuotolinė tarpinstitucinių pratybų konferencija „Pasirengimas mobilizacijai ir

priimančiosios šalies paramos teikimui Tauragės apskrityje“; nuotolinis Nacionalinis

nevyriausybinių organizacijų forumas; nuotolinis seminaras apie pabėgėlių ir imigrantų integracijos

skatinimą; nuotolinis pristatymas-diskusija „Savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimas“ su

Finansų ministerijos atstovais; Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio

plano pristatymas (Šilalės kultūros centre).
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2022 metų įsimintiniausi renginiai, susitikimai, seminarai, konferencijos ir kiti renginiai:

Sausio 13 d. Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis dalyvavo Laisvės

gynėjų dienos minėjime Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. Merui, kaip tų dienų įvykių

dalyviui, ši diena ypač svarbi ir atmintina. Minėjime dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys

Jonas Gudauskas, Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius Gedeminas Sungaila,

mero pavaduotoja Lineta Dargienė, mero patarėjas Tadas Bartkus.

Pav. Renginio metu Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje.

Sausio 26 dieną Šilalės rajono savivaldybės vadovai: meras Algirdas Meiženis, mero

pavaduotoja Lineta Dargienė, administracijos direktorius Gedeminas Sungaila ir Šilalės kultūros

centro vyriausiasis režisierius Vytautas Jankauskas, atsiliepdami į Lietuvos žydų (litvakų)

bendruomenės kvietimą, įsijungti į Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos veiklas, aplankė

žydų žudynių vietą Tūbinių miške.

               Pav. Žydų žudynių vietoje Tūbinių miške.

Sausio 28–30 d. Vilniuje, Litexpo parodų centre, vyko tarptautinė turizmo paroda

„Adventur 2022“. Tauragės apskrities savivaldybės parodoje dalyvavo kartu po viešosios įstaigos

„Žaliasis regionas“ vėliava. Tauragės, Šilalės, Jurbarko ir Pagėgių savivaldybių atstovai lankytojus

traukė išskirtiniu – Gyvybės medį simbolizuojančiu – stendu.
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Stendą aplankė LR Seimo nariai Ričardas Juška ir Romualdas Vaitkus, Šilalės

savivaldybės meras Algirdas Meiženis, Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas

Mockevičius, Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius, Tauragės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojas Tomas Raulinavičius.

Pav. Parodos metu prie gyvybės medį simbolizuojančio stendo.

Vasario 16-osios iškilmingas minėjimas vyko Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio

bažnyčioje ir prasidėjo šventomis Mišiomis. Jame dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės meras

Algirdas Meiženis, mero pavaduotoja Lineta Dargienė, administracijos direktorius Gedeminas

Sungaila, direktoriaus pavaduotojas Virginijus Kvederys.

 
Pav. Minėjimo metu Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje.

Kovo 1 d. Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis dalyvavo Šilalės rajono

savivaldybės kultūros centro organizuojamoje akcijoje ,,Su Ukraina ne vien žodžiais“. Į

susirinkusius akcijos dalyvius kreipėsi meras A. Meiženis, mero pavaduotoja Lineta Dargienė ir

Lietuvos Respublikos Seimo narys Jonas Gudauskas. 
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                                          Pav. Akcijos metu prie Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro.

Kovo 11-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Šilalės Šv. Pranciškaus

Asyžiečio bažnyčioje apdovanoti Šilalės kraštui nusipelnę žmonės. Penkioliktąjį kartą vykusios

„Auksinės gilės“ ceremonijos metu skirtos penkios „Auksinės gilės“. Pirmoji „Auksinė gilė“ įteikta

nepriklausomo laikraščio „Šilalės artojas“ redaktorei Angelei Bartaševičienei. Antrasis

apdovanojimas įteiktas Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos darbuotojui Aleksui

Bartkui. Trečioji „Auksinė gilė“ įteikta VšĮ Šilalės rajono ligoninės Priėmimo ir skubiosios

pagalbos skyriaus vyresniajai slaugytojai Laimai Bernotienei . Ketvirtąja „Auksine gile“

apdovanotas Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro vyriausiasis režisierius Vytautas

Jankauskas. Paskutinysis apdovanojimas įteiktas Šilalės kaimiškosios seniūnijos socialinei

darbuotojai Angelei Paulienei.

            Pav. Po apdovanojimų Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje.

Balandžio 5 dieną iškilmingai atidarytas skandinavų kapitalo įmonės UAB „LTP Texdan“

naujas siuvimo cechas. Šilalės rajono Mažrimų kaime įsikūrusio įmonės padalinio atidarymo

oficialiame renginyje dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis ir savivaldybės

administracijos direktorius Gedeminas Sungaila.
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                                        Pav. UAB ,,LTP Texdan“ naujo siuvimo cecho  atidarymo metu.

Balandžio 27 dieną minima Lietuvos medicinos darbuotojų diena. Ta proga Šilalės rajono

savivaldybės meras Algirdas Meiženis ir administracijos direktorius Gedeminas Sungaila

pasveikino viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės darbuotojus.

Pav. Po šventės ir apdovanojimų Šilalės rajono  ligoninėje.

Balandžio 29 d. Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, mero pavaduotoja

Lineta Dargienė, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Jovita Voverienė

dalyvavo ,,Aukso paukštės“ apdovanojimo įteikimo ir vaikų folkloro ansamblio ,, Dūzginėlis“ 5

metų sukakties šventėje Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Laukuvos kultūros namuose.

Pirmą kartą tokia nominacija skirta Šilalės krašto kolektyvui ir ją pelnė Šilalės rajono savivaldybės

kultūros centro Laukuvos kultūros namų vaikų folkloro ansamblis ,, Dūzginėlis“ (vadovė Olga

Jogminienė) kaip,, Geriausias naujai susikūręs mėgėjų meno kolektyvas ir jo vadovas“.
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Pav. Po  apdovanojimo Šilalės raj.  sav. Laukuvos kultūros namuose.

Balandžio 30 dieną, Motinos dienos išvakarėse, Šilalės rajono savivaldybės meras

Algirdas Meiženis Radiškės kaime, Kaltinėnų seniūnijoje gyvenančiai A.Vasiliauskienei įteikė

padėką, gėles bei saldžias dovanas, jis perdavė ir savo žmonos Daivos Meižienės bitučių sunešto

medaus. Ji padėkos ir pagarbos nusipelnė išauginusi septynis vaikus, juos išauklėjusi dorais,

darbščiais, pareigingais žmonėmis. 

Pav. A. Vasiliauskienės namuose Motinos dienos išvakarėse.

Gegužės 15 dieną Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis dalyvavo Pajūrio

miestelio bendruomenės organizuotame renginyje, skirtame Tarptautinei šeimos dienai. Renginį

organizavo ir vedė Pajūrio miestelio bendruomenės pirmininkė Ingrida Syminaitė -Paulauskienė. Su

švente visus susirinkusius sveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys Romualdas Vaitkus, Šilalės

rajono savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnijos seniūnė Roma Veščiūnienė, Šilalės rajono

tarybos narė Saulė Olendrienė, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus pavaduotojos

ugdymui Irena Tverijonienė ir Regina Rimkutė, Pajūrio miestelio ,,Bočių“ bendrijos pirmininkė

Birutė Kuizinaitė, mero patarėjas Tadas Bartkus. 
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                                            Pav. Šventės metu Pajūrio miestelio seniūnijos poilsiavietėje.

Gegužės 20 dieną Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis Krašto apsaugos

savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės vado pulkininko leitenanto Lino Idzelio

kvietimu, dalyvavo Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės 31-ųjų

įkūrimo metinių minėjimo ceremonijoje, vykusioje prie Lietuvos partizanų memorialo Kryžkalnyje.

Minėjime dalyvavo daug garbingų svečių. 

                                         Pav. Minėjimo metu prie Lietuvos partizanų memorialo Kryžkalnyje.

Gegužės 20 dieną Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija iškilmingai šventė šios mokslo

įstaigos įkūrimo 100-ąsias metines. Šventėje dalyvavo ir Šilalės rajono vadovai: Šilalės rajono

savivaldybės meras Algirdas Meiženis, mero pavaduotoja Lineta Dargienė, administracijos

direktorius Gedeminas Sungaila, direktoriaus pavaduotojas Virginijus Kvederys.
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                                             Pav. Šventės metu Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje.

Gegužės 21 dieną Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis ir administracijos

direktorius Gedeminas Sungaila dalyvavo Gatvės muzikos dienos renginyje, kuris iškilmingai buvo

pradėtas prie Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro. Nuoširdžiai pasveikinę visus šios

muzikinės šventės dalyvius, jis įteikė padėką pagrindinei šio renginio organizatorei Šilalės kultūros

centro instrumentalistei Reginai Mockutei, o Gatvės muzikos dienos muzikantams ir dainininkams

(atlikėjams) šakotį.

                                          Pav. Renginio metu prie Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro.

Gegužės 24-ąją organizuota kasmetinė, jau tryliktąjį kartą vykusi, Šilalės rajono gabių

mokinių pagerbimo šventė, kurią organizavo Šilalės labdaros ir paramos fondas ,,Mūsų ateitis“ ir

Šilalės rajono savivaldybė. Daug metų Fondas tradiciškai finansiškai remia vienuoliktokus ir

dvyliktokus, užėmusius pirmas vietas rajoninėse olimpiadose ir konkursuose. Šiais metais už

puikius rezultatus apdovanojimai skirti 10 Šilalės rajono mokinių.



46

                                       Pav. Po apdovanojimų prie Šilalės miesto skvero.

Gegužės 27 dieną Bijotuose iškilmingai pradėti Bijotams, kaip Lietuvos mažosios kultūros

sostinei 2022, skirti renginiai. Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, sveikino su šia

įpareigojančia misija ir knygos ,,Bijotai, istorija, žmonės, darbai“ II tomo išleidimu bei Baublių

210 metų įkūrimo jubiliejumi.

                                                 Pav. Renginio metu Dionizo Poškos Baublių muziejuje Bijotuose.

Gegužės 27-oji Bijotams buvo turtinga renginių. Dieną vainikavo tarptautinio festivalio

,,Poezijos pavasaris 2022“ renginys, kur skambėjo Lietuvos ir užsienio poetų eilės, buvo įteikta

Dionizo Poškos premija. Ji šiais metais paskirta poetui, dramaturgui, vaikų literatūros rašytojui,

literatūros kritikui Liudvikui Jakimavičiui už 2021 m. išleistą poezijos knygą ,,Paliktos paletės“.

Kadangi premijos laureatas nedalyvavo, Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis su

geriausiais linkėjimais diplomą ir gėles perdavė literatūrologui, poetui Sauliui Vasiliauskui.
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                                          Pav. Diplomo įteikimo metu Dionizo Poškos Baublių muziejuje Bijotuose.

Gegužės 30 dieną Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis dalyvavo Šilalės

rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sporto šventėje ,,Vaikystės spindulėlis

2022“. Šventėje dalyvavo buvęs šio darželio ugdytinis, o dabar Lietuvos galiūnas Karolis

Aleksandravičius. Šventinei eisenai iš Šilalės lopšelio-darželio kiemo iki Šilalės miesto stadiono

išsirikiavo net 20 komandų iš įvairių Šilalės rajono ugdymo įstaigų.

                                  Pav. Vaikų sporto šventės ,,Vaikystės spindulėlis 2022“ akimirka.

Birželio 2 dieną Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis ir mero pavaduotoja

Lineta Dargienė pasveikino Bilionių seniūnijos Gulbių kaimo gyventoją Anicetą Balčiutę su 100-

mečio jubiliejumi. Meras A. Meiženis sveikindamas ilgaamžę akcentavo, kad gatvėje sutikęs

niekada nebūtų įtaręs, kad gerbiamajai Anicetai šimtas metų, nes atrodo tikrai bent penkiolika metų

jaunesnė, palinkėjo sveikatos, geros nuotaikos ir, žinoma, dar ilgai gyventi. Vicemerė L. Dargienė

įteikdama dovanų šiltą pledą akcentavo, kad esant šiemečiam orui tai reikalinga dovana ir

palinkėjo, kad sulauktų ir 110 jubiliejaus.
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                                      Pav. 100 – metės pagerbimo šventė Šilalės rajono ligoninėje.

Birželio 4 dieną Tauragės apskrities dainų šventėje ,,Karšuvos žemės vaikai“ dalyvavo

Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, mero pavaduotoja Lineta Dargienė,

administracijos direktorius Gedeminas Sungaila, direktoriaus pavaduotojas Virginijus Kvederys,

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Jovita Voverienė. 

                                            Pav. Dainų šventės metu Tauragės vasaros estradoje.

Birželio 10 dieną Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis dalyvavo

finaliniame Norberto Paškevičiaus parke vykusiame medžio, akmens, tapybos ir kitų meno šakų

plenero ,,Bijotų atspindžiai 2022“ renginyje. Jis įteikė padėkas šio turiningo ir prasmingo renginio

iniciatoriams ir vykdytojams.
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                                                  Pav. Padėkos įteikimo akimirka Norberto Paškevičiaus parke Bijotuose.

Birželio 11 dieną Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis dalyvavo Šilalės

Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje vykusiame ,,Šilalės vasaros muzikos festivalio 2022“

atidaryme. Jis pasidžiaugė, kad Šilalės krašto žmonėms vėl suteikta galimybė pasiklausyti aukšto

muzikinio lygio chorinio dainavimo bei kamerinio orkestro koncerto. Pasveikino visus susirinkusius

į vasaros muzikos festivalio  atidarymo koncertą Šilalės bažnyčioje.

                             Pav. Festivalio atidarymas Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje.

Birželio 14-ąją, minint Gedulo ir vilties dieną, gyventojai rinkosi Šilalės

Nepriklausomybės aikštėje į atminties akciją „Ištark, išgirsk, išsaugok“. Septintus metus

organizuojamas minėjimas šiemet vyko dvylikoje savivaldybių, tarp kurių ir Šilalė. Jo metu buvo

siekiama perskaityti per 110 000 buvusių tremtinių ir politinių kalinių vardų, pavardžių ir likimų.

Šilalėje perskaityta virš 2000 pavardžių.

Minėjime dalyvavę Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, jo pavaduotoja

Lineta Dargienė, Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila ir jo pavaduotojas Virginijus

Kvederys birželio 14-ąją įvardijo kaip dieną, palikusią gilų randą mūsų istorijoje, mūsų krašto ir

tautos gyventojų likimuose.
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                                                  Pav. Minėjimo metu Šilalės Nepriklausomybės aikštėje.

Birželio 14 dieną Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis ir mero

pavaduotoja Lineta Dargienė dalyvavo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje organizuotame

renginyje „Improvizuota kino studija“, skirtame Lietuvos rašytojos, tremtinės, gydytojos Dalios

Grinkevičiūtės 95-osioms gimimo bei 35-osioms mirties metinėms paminėti ir režisieriaus Justino

Lingio dokumentinio filmo „Daktarė Dalia Grinkevičiūtė“ pristatyme.

                                          Pav. Renginio metu Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje.

Birželio 14 dieną Gedulo ir vilties dienos vakare, po Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio

bažnyčioje aukotų šventų Mišių, iškilminga eisena patraukė į kapines prie paminklo tremtiniams,

kur ir vyko minėjimas. Kalbėję Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, Šilalės Šv.

Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios klebonas Saulius Katkus, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių

sąjungos Šilalės filialo pirmininko pavaduotojas Antanas Rašinskas priminė apie prieš 81 metus

pradėtą trėmimą, akcentuodami, kad tų įvykių negalime pamiršti, sutapatino juos su dabartiniais

karo veiksmais Ukrainoje. 
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                                          Pav. Minėjimo metu prie paminklo tremtiniams Šilalėje.

.

Birželio 17-ąją, buvo duotas startas gatvių lenktynėms Kvėdarnoje. Buvo įdomus,

žiūrovams patrauklus reginys, kuriame tuo pačiu metu toje pačioje gatvėje paraleliai startavo du

automobiliai, o finiše nugalėtojų ekipažas buvo matomas plika akimi. Birželio 19 d. ralis finišavo

tradicinėje šių lenktynių pabaigtuvių vietoje – šalia Prezidentūros esančioje Simono Daukanto

aikštėje, kur uždarymo ceremonijoje ralio „Aplink Lietuvą 2022“ nugalėtojų ekipažui buvo įteiktas

pagrindinis lenktynių trofėjus – Prezidento Gitano Nausėdos taurė. Apdovanojimus sportinės

rungties, vykusios Kvėdarnoje, nugalėtojams įteikė ir Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas

Meiženis. SGC-4 klasės Vyčio Pauliukonio ir Audronio Gulbino ekipažas pasirodė geriausiai tiek

visame ralyje, tiek Kvėdarnoje vykusiame etape, todėl jiems įteikta tiek pagrindinė Lietuvos

Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos, tiek Šilalės rajono savivaldybės mero Algirdo Meiženio

taurės. Ceremonijos metu apdovanoti Kvėdarnos etapo atskirų rungčių prizininkai, paskelbti ir kitų

savivaldybių vadovų apdovanojimai.

                                         Pav. Kvėdarnos etapo prizininkai Simono Daukanto aikštėje.

Birželio 18 d. Šilalės rajono gatvėmis nusidriekė dviratininkų, dalyvavusių XXV

Tarptautinėse dviratininkų lenktynėse Šilalės rajono mero taurei ir Baltijos šalių taurei laimėti,
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virtinė. Lenktynių startas duotas Šilalėje, prie Šilalės rajono savivaldybės pastato. Varžybų dalyvius

sveikino ir sėkmingų varžybų linkėjo Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis.

                    Pav. Prieš XXV Tarptautinių dviratininkų lenktynių startą Šilalėje

Liepos 6 dieną Valstybės – Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo – dienos

renginiuose Bijotuose dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, jo

pavaduotoja Lineta Dargienė bei nemažas būrys garbingų svečių. Gražus sutapimas, kad padėka už

interaktyvaus akmens sosto ir koplytstulpio su įamžintais išnykusiais Bijotų seniūnijos kaimais

sukūrimą skulptoriui Mindaugui Jankauskui įteikta jo vardo dieną.

Padėkota buvo ir Bijotų seniūnijos gyventojams, vienaip ar kitaip prisidėjusiems prie

šventinių renginių. O didžiausios padėkos nusipelnė Bijotų bendruomenės pirmininkė Laura

Pundinienė ir Bijotų seniūnijos seniūnas Ignas Gužauskis.

                                               Pav. Po padėkos įteikimo šventės metu Bijotuose.

Liepos 15 dienos vakare Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis,

administracijos direktorius Gedeminas Sungaila, direktoriaus pavaduotojas Virginijus Kvederys bei

nemažas būrys garbingų svečių dalyvavo Vytogaloje vykusiame Stepono Dariaus ir Stasio Girėno

89-ojo skrydžio, Vytogalos 460-ies metų paminėjimo šventėje. Muziejaus kiemelyje buvo

aukojamos šventos Mišios už Darių ir Girėną bei Vytogalos bendruomenę.



53

                                           Pav. Vytogaloje dviejų sukakčių paminėjimo šventėje.

Liepos 23 dieną Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis pasveikino ir

padėkojo kasmet susirenkantiems ant aukščiausio Žemaitijos kalno į Medvėgalio menų festivalį, o

ypač jo sumanytojui ir šio renginio vedėjui Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro vyriausiajam

režisieriui Vytautui Jankauskui.  

Vienas nerizikavęs imtis šio sumanymo, V. Jankauskas nuvažiavęs į Varnių regioninio

parko direkciją ir pasiūlęs parko direktorei Irenai Zimblienei kartu rengti Medvėgalio menų

festivalį. Pastarajai sutikus, V. Jankauskas pakvietė prie šio sumanymo įgyvendinimo prisijungti ir

Loretą Bartkutę. Taip priešpaskutinis liepos savaitgalis tapo tradiciniu Medvėgalio menų festivaliu,

sutraukiančiu iš įvairių Lietuvos vietų į šį unikalų Šilalės krašto kampelį, kur ant Medvėgalio kalno

jau šešioliktą kartą rinkosi mėgstantys rimtą meną, muziką, dainą, kiną. 

                                  Pav. Meras sveikina Medvėgalio festivalio dalyvius ir žiūrovus.

Rugpjūčio 3 dieną Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis pradėjo jau 489

metus skaičiuojančios Šilalės tradicinę miesto šventę. Meras A. Meiženis pasidžiaugė jau ne pirmą

kartą parodytu muzikiniu spektakliu ,,Intrigų miestas“, kurio pažiūrėti susirinko pilnutėlė Šilalės

kultūros centro salė. Akcentavo, kad Šilalė turi didžiuotis turėdama tiek muzikalių ir talentingų

žmonių, kurie negailėdami savo laisvalaikio kuria nuostabius muzikinius spektaklius, padėkojo

minėto spektaklio režisieriui Antanui Kazlauskui. Meras negailėjo susižavėjimo ir dėkingumo
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žodžių „Šokio teatro“ performansas „Angelai“, šokio studijos ,,Salto“ ir Šilalės meno mokyklos

šokėjams bei jų  vadovei Aušrai Danisevičienei. 

                               Pav. Miesto šventės atidarymo metu prie Šilalės r. sav. kultūros centro.

Rugpjūčio 3–6 d. Šilalė šventė 489-ąjį miesto gimtadienį. Keturias dienas trukusiuose

renginiuose gausiai lankėsi miesto ir rajono gyventojai, svečiai, šventė subūrė sporto, meno

entuziastus ir visus, norinčius turiningai praleisti laiką. Įvairiose Šilalės miesto erdvėse vyko

daugiau kaip 40 įvairiausių renginių, užsiėmimų, skirtų tiek suaugusiems, tiek mažiesiems šventės

dalyviams.

Oficialaus svečių priėmimo metu, kuriame dalyvavo Tauragės, Šilutės, Jurbarko rajonų,

Rietavo ir Pagėgių savivaldybių atstovai, Šilalės miesto partneriai iš Borščivo, Kandavos,

Stavenhageno ir Krasniko, Tarybos nariai, Šilalės garbės piliečiai, įvairių įstaigų ir organizacijų

atstovai ir kiti garbingi svečiai, pasirašytas atnaujintas bendradarbiavimo susitarimas su Ukrainos

Respublikos Ternopolio apskrities Borščivo miesto teritorine bendruomene.

                                             Pav. Su miesto svečiais prie Šilalės rajono savivaldybės.

Rugpjūčio 6-ąją, per Šilalės miesto šventę, iškilmingai paskelbti nominantai:
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 Konradas Bastianas (Konrad Bastian), filantropas ir Šilalės krašto gerbėjas,

bendradarbiaujantis ir tiekiantis humanitarinę pagalbą Šilalės rajono gydymo, globos, religinėms

įstaigoms ir organizacijoms;

 Kazys Misius, inžinierius, kraštotyrininkas, istorikas, enciklopedininkas, mokslo

darbuotojas ir visuomenininkas – už pasiaukojimą Šilalės kraštui, jo istorijos tyrinėjimą ir

garsinimą, už filantropinę veiklą;

 Kunigas kanauninkas Petras Linkevičius – už bendruomenės subūrimą, už jo

pastangomis atstatytą 1988-aisiais metais sudegusią Kaltinėnų bažnyčią, jo iniciatyva Kaltinėnuose

įsteigtą pirmąją senelių prieglaudą rajone, įkurtą Dvasingumo parką;

 Dalia Grinkevičiūtė (1927–1987), gydytoja, tremtinė, atsiminimų „Lietuviai prie

Laptevų jūros“ autorė, viena ryškiausių tremties literatūros rašytojų, lietuvių tautos tremties

išgyvenimų liudytoja ir metraštininkė – už autentiškus ir pirmą kartą pasauliui viešai paskelbtus

prisiminimus apie tremtį.

Liepos 28-ąją Šilalės rajono savivaldybės taryba nusprendė Šilalės garbės piliečio vardą

suteikti keturiems Šilalės kraštui nusipelniusiems asmenims.

                    
                                              Pav. Šilalės garbės piliečiai po nominacijų įteikimo.

Rugpjūčio 8 d., Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka šiemet švenčia savo

gyvavimo 85-erių metų jubiliejų. Su šia gražia sukaktimi bibliotekos darbuotojus pasveikino Šilalės

rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, jo pavaduotoja Lineta Dargienė ir Administracijos

direktoriaus pavaduotojas Virginijus Kvederys.
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                                   Pav. Po sveikinimų Šilalės r. savivaldybės viešoji bibliotekoje.

Rugpjūčio 18-ąją d. Vingininkuose gyvenančiai Mortai Klipštienei sukako 100 metų.

Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, administracijos direktorius Gedeminas

Sungaila, Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūnas Aloyzas Vaičiulis pasveikino gerbiamąją M.

Klipštienę 100-mečio jubiliejaus proga bei palinkėjo jai sveikatos, geros nuotaikos, ramių ir šviesių

gyvenimo dienų, meras A. Meiženis užrišo jubiliejinę juostą. Šimtametė jau šešiolika metų gyvena

kartu su dukros Rūtos  ir jos vyro Algio Straukų šeima.

                                              Pav. Po sveikinimų šimtametės dukros namuose.

Rugpjūčio 23 d. Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis vakarą dalyvavo

Europos dienos stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio dienos minėjime Šilalės Šv.

Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. Meras A. Meiženis pabrėžė, kad praėjus trisdešimt trims metams

kai Baltijos kelyje susikibo rankomis trys dėl laisvės kovojančios Baltijos valstybės, o šiandien mes

turime ketvirtą prie mūsų prisijungusią - Ukrainą kuri kovoja dėl savo laisvės, todėl palaikykime ją.
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                                Pav. Minėjimo metu Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje.

Rugsėjo 1 d. Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis dalyvavo rugsėjo 1-

osios šventėje, kuri vyko Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje. Meras pasveikino gimnazistus,

mokytojus, gimnazijos bendruomenę su mokslo ir žinių diena. Meras A. Meiženis akcentavo, kad

gimnazistams būtina gerai įsisavinti mokytojų perteikiamas žinias, nes įgytos žinios, tai vartai į

būsimą gyvenimą. Gimnazijos direktorius Stasys Norbutas sveikindamas visus su švente palinkėjo,

kad atsinešta vasariška nuotaika kuo ilgiau išsilaikytų gimnazistų širdyse, nes su gera nuotaika,

geriau ir mokytis sekasi. Gimnazistų atstovai  sveikino šventinio renginio dalyvius. 

                                       Pav. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos kiemelyje.

Rugsėjo 3 dieną Rusnės saloje Šilalės rajono savivaldybės komanda dalyvavo

Tarptautiniame žuvienės virimo čempionate. Šilalės rajono savivaldybės merui Algirdui Meiženiui,

„Šilalės gaspadorių“ komandos vadovei, mero pavaduotojai Linetai Dargienei, Šilalės rajono

savivaldybės administracijos direktoriui Gedeminui Sungailai buvo užrištos prijuostės su išskirtine

Žuvienės virimo čempionato 2022 m. simbolika. Nepakartojamo skonio žuvienę virė Raimundas

Petrauskas su žmona Natalija, kuri visus vaišino ir savo pagaminta namine gira. Virėjai taip pat

buvo apdovanoti išskirtinėmis čempionato prijuostėmis.
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                                    Pav. ,, Gaspadorių“ komanda simbolinėje valtyje Šilalė

.

Rugsėjo 10 diena Vingininkų kaimo bendruomenei buvo neeilinė, ji šventė savo

bendruomenės įsteigimo 15-os metų jubiliejų. Kaip ir įprasta, švęsti susirinko ne tik bendruomenės

nariai, bet ir gausus būrys garbingų svečių. Bendruomenę sveikino: Šilalės rajono savivaldybės

meras Algirdas Meiženis, mero pavaduotoja Lineta Dargienė, administracijos direktoriaus

pavaduotojas Virginijus Kvederys, mero patarėjas Tadas Bartkus, tarybos narė Rima Norvilienė,

Šilalės VVG pirmininkė Teresė Jankauskienė, Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūnas Aloyzas

Vaičiulis.

                                         Pav. Vingininkų kaimo bendruomenės šventės metu.

Rugsėjo 16 dienos pamokos Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos pirmokėliams bei

Upynos skyriaus pirmokėliams ir jų mokytojoms prasidėjo neįprastai – mokytis visi atvyko į Stasio

Girėno gimtinę – muziejų. Ir ne bet ko, o pilietiškumo. Pasveikinti su pirmąja pilietiškumo pamoka

į muziejų atvyko ir Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis. Jis nuoširdžiai sveikino

pirmokėlius, linkėjo mokykloje gerai mokytis nuo pat pirmų dienų, kad galėtų gyvenime pasiekti

savo išvajotų profesijų ir tikslų,  įteikė kiekvienam pirmokėliui rašytinį linkėjimą.
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                                      Pav. Pilietiškumo pamoka Stasio Girėno gimtinėje muziejuje.

Rugsėjo 16 d. vakarą Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis pasveikino

etninės kultūros akcijos ,,Visa Lietuva šoka“ ir etninės kultūros mokymų dalyvius. Gausus būrys

šokio ir muzikos entuziastų vos tilpo Šilalės kultūros centro fojė.

Prieš etninės kultūros akciją „Visa Lietuva šoka“ Šilalės kultūros centro fojė veikė įvairios

kultūrinės dirbtuvės. Senovinių žaidimų turnyro kiemeliui vadovavo Ilona Balsienė. Apyrankių

pynimo mokė Lina Šimkūnienė, nesudėtingų žemaitiškų žaislų gamybos norinčiuosius mokino

Eugenijus Jurevičius, su kulinariniu paveldu pažindino Simona Kanapinskaitė, paukščių čiulbėjimo

atkartojimo paslaptimis dalinosi savanorė Augustė Bertašiūtė.

                                                 Pav. Akcijos metu Šilalės kultūros centro fojė.

Rugsėjo 20 d. popietę Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis Šilalės Vlado

Statkevičiaus muziejuje pasveikino mūsų kraštietę Ievą Vitartaitę asmeninės gamtinio dekoro

floristinės parodos ,,Samanų paveikslai“ pristatymo proga ir įteikė padėką bei simbolinę gėlių

puokštę, kurią menininkė žadėjo tikrai panaudoti savo kūryboje. 
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                                         Pav. Parodos atidarymo metu V. Statkevičiaus muziejuje.

Rugsėjo 23 dieną, minima Lietuvos žydų genocido diena. Šilalės rajono savivaldybės

meras Algirdas Meiženis ir mero pavaduotoja Lineta Dargienė aplankė žydų žudynių vietas Tūbinių

miške, pagerbdami aukų atminimą. Aukų atminimą pagerbė ir Šilalės kaimiškosios seniūnijos

seniūnas bei darbuotojai.

                                                             Pav. Tūbinių miške prie paminklo.

Rugsėjo 30 dieną Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis dalyvavo Angelų

sargų – Policijos dienos minėjime Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. Meras A. Meiženis

įteikė padėkas Tauragės AVPK Šilalės r. PK Reagavimo skyriaus viršininkui Zigmantui Grabauskui

ir Veiklos skyriaus viršininkui Gintui Vaičikauskui.

Policijos dienos minėjime dalyvavo nemažai garbingų svečių: Lietuvos Respublikos Seimo

narys Jonas Gudauskas, Šilutės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Sigitas Šeputis, Pagėgių

savivaldybės mero patarėjas Virginijus Komskis, Tauragės rajono savivaldybės atstovai, Klaipėdos

apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras Gražvydas

Žebelis, Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės Sienos kontrolės skyriaus

viršininkas Laimonas Pocius, Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šilalės priešgaisrinės

gelbėjimo tarnybos viršininkas Vaidotas Kėbla, Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Kęstučio šaulių 7-
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osios rinktinės vadas Kęstutis Bauža, Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono

štabo viršininkas Gintaras Hofmanas.

                           Pav.  Policijos dienos minėjime Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje.

Spalio 1 d. Šilalėje šurmuliavo tradicinė Šilalės rajono žemdirbių šventė. Puikus oras ir

įvairūs pasirodymai 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, buvo galima įsigyti įvairių rankdarbių, ūkininkų užaugintų

gėrybių ir pagamintų produktų, sodinukų ir kitų prekių bei gaminių.

Pav. Rajono gražiausių sodybų šeimininkai po apdovanojimo.

Spalio 4 d. Šilalės kultūros centre vyko jau tradicija tapęs šventinis renginys, skirtas

Lietuvos socialinių darbuotojų, Angelų sargų (policijos), Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai ir

Tarptautinei mokytojų dienai paminėti. Šventės dalyvius sveikino ir visų rajono gyventojų vardu

padėkos žodžius tarė Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, jo pavaduotoja Lineta

Dargienė, Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila, administracijos Švietimo, kultūros ir

sporto skyriaus vedėja Rasa Kuzminskaitė ir Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėja Reimunda

Kibelienė. Jie pasidžiaugė, jog į šį minėjimą susirinko tiek daug skirtingų profesijų atstovų,

padėkojo už prasmingą darbą ir atsidavimą kiekvienam krašto gyventojui – nuo mažiausio iki

vyriausio, linkėjo sėkmės tolimesniuose darbuose.
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Po gražių ir prasmingų žodžių už atsidavimą profesijai, ilgametę nuoširdžią veiklą ir reikšmingus

darbus įteiktos Savivaldybės padėkos.

Pav. Šventinio renginio metu Šilalės rajono kultūros centre.

Spalio 6 d. Šilalės rajono ligoninė iškilmingai paminėjo savo gyvavimo 70-ies metų

jubiliejų. Šia iškilminga proga visą ligoninės kolektyvą sveikino Šilalės rajono savivaldybės

vadovai: Meras Algirdas Meiženis, mero pavaduotoja Lineta Dargienė, administracijos direktorius

Gedeminas Sungaila, direktoriaus pavaduotojas Virginijus Kvederys. Šilalės ligoninės 70-mečio

minėjimo proga, mero padėkos įteiktos: Jolantai Milišiūnienei, direktoriaus pavaduotojai medicinai,

gydytojai anestezologei reanimatologei; Juozapui Mačiukaičiui Priėmimo skyriaus vedėjui, vidaus

ligų gydytojui; Danutei Batutienei, operacinės vyriausiajai slaugytojai, Onai Lankauskienei,

Pediatrijos skyriaus vaikų slaugytojai, Mindaugui Uksai, informacinių technologijų specialistui.

Minėjimo metu Šilalės garbės piliečiui Konradui Bastianui buvo įteiktas Šilalės garbės

piliečio ženklas, Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimo nuorašas, patvirtinantis Šilalės

garbės piliečio vardo suteikimą, mero sveikinimas bei simbolinė gėlių puokštė. 

                           Pav. Šilalės garbės piliečio ženklo įteikimas Ligoninės 70-mečio šventės metu.

Gruodžio 22 d., 100-ąjį gimtadienį švenčiančią Šilalėje gyvenančią Bronislavą Mejerienę

sveikino ir stiprios sveikatos, artimųjų meilės, rūpesčio, geros nuotaikos, gyvenimo džiaugsmo

linkėjo Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, Administracijos direktorius
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Gedeminas Sungaila, Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėja Reimunda Kibelienė, Šilalės

miesto seniūnė Eglė Straukienė.

                                           Pav. Sveikinimai Bronislavos Mejerienės  namuose.

2.8. Dalykiniai susitikimai, pasitarimai ir sutarčių, susitarimų pasirašymai

Vasario 10 d., Šilalėje kartu su komanda lankėsi švietimo, mokslo ir sporto ministrė

Jurgita Šiugždinienė. Susitikimo metu ministrei pristatyta Šilalės rajono švietimo būklė, kalbėta

apie pertvarkas švietimo srityje, mokyklų tinklų stiprinimą, įtraukujį ugdymą, diskutuota apie

„Tūkstantmečio mokyklų“ programą, jos įgyvendinimo galimybes ir perspektyvas.

Ministrės vizitas prasidėjo nuo apsilankymo Šilalės rajono savivaldybėje, kur kartu su

Šilalės rajono savivaldybės vadovais, savivaldybės specialistais, Šilalės rajono savivaldybės tarybos

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto nariais buvo aptarta Šilalės rajono švietimo

būklė, kylančios problemos ir pasiekimai. 

                                           Pav. Susitikimo metu Šilalės rajono savivaldybėje.

Vasario 28 d., atsižvelgdama į Rusijos vykdomus karo veiksmus ir vykdomą karinę

agresiją prieš Ukrainą ir jos žmones, Šilalės rajono savivaldybės taryba pasirašė rezoliuciją „Dėl

Rusijos veiksmų prieš Ukrainą pasmerkimo“. Rezoliucijoje informuojama, kad nutraukiamos
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bendradarbiavimo sutartys su trimis Rusijos miestais Kaliningrado srityje – Sovetsku, Slavsku ir

Mamonovu.

Rezoliucijoje išreiškiama parama Ukrainos nepriklausomybei, suverenumui ir teritoriniam

vientisumui su jos tarptautiniu mastu pripažintomis sienomis ir griežtai smerkiama Rusijos

vykdoma prieš Ukrainą neišprovokuota karinė agresija, kelianti grėsmę civilių saugumui.

                                                             Pav. Rezoliucijos pasirašymo metu.

Gegužės 18 d. Jurbarko autobusų stoties teritorijoje vyko simbolinės kapsulės įkasimo

ceremonija, pažyminti naujos ir modernios autobusų stoties statybos pradžią – įvykį, kurio Jurbarko

rajono bendruomenė laukė daugybę metų.

Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, Tauragės rajono

savivaldybės meras Dovydas Kaminskas, Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius ir

Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, pasirašę laišką ateities kartoms, pasidžiaugė

regiono savivaldybių bendradarbiavimu ir bendro darbo rezultatais – kuriama viso regiono

gyventojams svarbia infrastruktūra. 

                                             Pav. Kapsulės įkasimo ceremonijos metu Jurbarke.

Liepos 1-ąją Šilalėje lankėsi ir su Šilalės rajono savivaldybės vadovais ir specialistais

susitiko Lietuvos Respublikos Seimo narys Jonas Gudauskas ir Lietuvos Respublikos socialinės
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apsaugos ir darbo viceministras Martynas Šiurkus. Vizito savivaldybėje metu aptarti socialinės

srities savivaldybės investiciniai projektai, kartu su ukrainiečių bendruomenės atstove aptarti jų

bendruomenei aktualūs klausimai. Prieš susitikimą savivaldybėje svečiai lankėsi Kaltinėnų ir

Kvėdarnos parapijų senelių globos namuose, dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos

surengtame vaikų patyriminės stovyklos uždarymo renginyje, susitiko su Žadeikių senjorų dienos

centro „Šventai“ įkūrėjais ir lankytojais.

                      

                                                        Pav. Susitikimo metu Šilalės rajono savivaldybėje.

Rugpjūčio 5 d. į Šilalę atvyko Ukrainos Respublikos Ternopolio apskrities Borščivo

miesto teritorinės bendruomenės delegacija. Vizito tikslas – pasirašyti atnaujintą Šilalės ir Borščivo

bendradarbiavimo sutartį ir Šilalės miesto 489-ojo gimtadienio proga mūsų kraštui padovanoti

ukrainietiškus pasirodymus, padėkoti gyventojams už pagalbą šiuo sunkiu Ukrainai metu.

Vizitas Šilalėje prasidėjo nuo susitikimo Šilalės rajono savivaldybėje, kur aptarta

atnaujintos sutarties pasirašymo procedūra, miesto šventės programa. Borščivo miesto teritorinės

bendruomenės meras Igoris Čopikas parašė savo palinkėjimą ir padėką į Savivaldybės garbės

knygą.

                                                 Pav. Ukrainiečių delegacija su rajono vadovais.
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Rugpjūčio 6 d. Oficialaus svečių priėmimo metu, kuriame dalyvavo Tauragės, Šilutės,

Jurbarko rajonų, Rietavo ir Pagėgių savivaldybių atstovai, Šilalės miesto partneriai iš Borščivo,

Kandavos, Stavenhageno ir Krasniko, Tarybos nariai, Šilalės garbės piliečiai, įvairių įstaigų ir

organizacijų atstovai ir kiti garbingi svečiai, pasirašytas atnaujintas bendradarbiavimo susitarimas

su Ukrainos Respublikos Ternopolio apskrities Borščivo miesto teritorine bendruomene.

                                     Pav. Bendradarbiavimo sutarties pasirašymo momentas.

Rugpjūčio 17 d. Šilalės rajono savivaldybėje vyko dalykinis pasitarimas dėl naujų

regioninių viešojo transporto maršrutų Tauragės regione, kuriame dalyvavo Tauragės, Jurbarko,

Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių vadovai, Centrinės projektų valdymo agentūros ir VšĮ

„Žaliasis regionas“ atstovai.

                           Pav. Dalykinio pasitarimo metu Šilalės rajono savivaldybėje.

Rugsėjo 15 d. Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis ir Prancūzijos

Respublikos įmonės SAS „OPI Conseil“, valdančios „Senior Group“ prekės ženklą, padalinio

vadovas Rimvydas Vaštakas pasirašė Susitarimą Memorandumą dėl bendradarbiavimo kuriant
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„Senjorų kvartalą“ arba „Miesto tipo“ socialinės globos šeimos tipo namus Šilalės krašte. Šiuo metu

svarstoma galimybė tokius namus įsteigti Bijotuose esančiame mokyklos pastate.

                   Pav. Susitarimo Memorandumo pasirašymo metu Šilalės rajono savivaldybėje.

Spalio 14 d. Šilalėje lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo narė, Aplinkos apsaugos

komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė ir Seimo narys Jonas Gudauskas. Kartu su Šilalės rajono

savivaldybės meru Algirdu Meiženiu, Administracijos direktoriumi Gedeminu Sungaila, jo

pavaduotoju Virginijumi Kvederiu, savivaldybės specialistais ir UAB „Šilalės vandenys“ (toliau –

Bendrovė) atstovais susitikimo metu kalbėta apie Bendrovės veiklą, planus, aptarti kiti aktualūs

klausimai.

                                                     Pav. Susitikimo metu Šilalės rajono savivaldybėje.

Spalio 20 d. Šilalės rajono savivaldybėje vyko Melioracijos fondo steigimo ir naudojimo

principų ir perspektyvų pristatymas. Plačiau šį projektą pristatė nuotoliniu būdu susitikime

dalyvavęs žemės ūkio viceministras Donatas Dudutis. Pristatyme taip pat dalyvavo Seimo nariai

Romualdas Vaitkus ir Jonas Gudauskas, Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis,

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila, jo pavaduotojas Virginijus Kvederys,

Savivaldybės tarybos nariai, Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus specialistai, rajono ūkininkai

ir kiti. Šio pristatymo tikslas – įvertinti galimybes steigti melioracijos fondą.
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                                           Pav. Pristatymo metu Šilalės rajono savivaldybėje.

Spalio 26 d. Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, jo pavaduotoja Lineta Dargienė,

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila ir jo pavaduotojas Virginijus Kvederys susitiko su

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau –

Departamentas) direktoriumi Virginijumi Vitalijumi Vilkeliu ir jo pavaduotoja Daiva Beliackiene.

Departamentas yra įstaiga, kurios paskirtis organizuoti, kontroliuoti ir koordinuoti ministerijų,

Vyriausybės įstaigų, savivaldybių ir ūkio subjektų pasirengimą mobilizacijai, taip pat organizuoti civilinių

institucijų dalyvavimą teikiant priimančiosios šalies paramą. Susitikimo metu kalbėta apie funkcijų ir pareigų

civilinės saugos srityje vykdymą, aptarta civilinės saugos būklė Šilalės rajono savivaldybėje.

                                            Pav. Susitikimo metu Šilalės rajono savivaldybėje.

BAIGIAMASIS ŽODIS

Baigdamas ir apibendrindamas šios ataskaitos pristatymą pastebėsiu, kad per praėjusius

metus mums tikrai pavyko padaryti nemažai gerų darbų. Todėl ir dėkoju, pirmiausia tarybos

nariams, kolegoms, administracijos darbuotojams už per šią kadenciją nuveiktus gerus darbus
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Šilalės krašto ir gyventojų labui. Nors kartais kai kuriais klausimais nuomonės ir išsiskirdavo, būta

ir ginčų, manau, jog galiausiai mums pavykdavo priimti tikrai neblogus sprendimus. 

Linkiu visiems didesnės tolerancijos ir pagarbos žmogui. Mažiau rietenų, demagogijos ir

populizmo, daugiau konstruktyvumo, objektyvumo ir racionalumo, laikytis priesaikos. Be abejonės,

taip pat linkiu ir sveikatos, asmeninės laimės bei sėkmės dirbant mūsų žmonėms. 
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MERO ŽODIS 
 

 

 

2022 metai mums visiems tikrai nebuvo lengvi. Jie, 

sakyčiau, buvo daugiau kupini neeilinių iššūkių tiek 

socialinėje, tiek ir ekonominėje srityje. Pasibaigus 

pasaulinei pandemijai, palietusiai beveik visas rajono 

veiklos sritis, vasario 24 d. Rusijai įsiveržus į Ukrainą, 

vėlgi, atsirado rinkos pokyčių, kurie atitinkamai diktavo 

žaliavų ir žmogiškųjų išteklių resursus, kainų kilimo 

tendencijas bei didino bendrąją šalies infliaciją. Vis dėlto, 

ataskaitiniais metais pradėjo stabilizuotis ne tik rajono 

kultūrinis, socialinis, bet ir kitų veiklos sričių žmonių 

gyvenimas. Nepaisant atskirų iššūkių, manau, kad mums 

beveik pavyko visus numatytus ir užsibrėžtus tikslus 

įgyvendinti, o pradėtus ir nepabaigtus darbus, tikiuosi, 

sėkmingai pabaigs ateinančios kadencijos meras ir taryba. Atkreipčiau dėmesį į tai, kad pastaraisiais 

metais mes didelį dėmesį skyrėme ne tik Šilalės miesto gyventojų aplinkos ir gyvenimo sąlygų 

gerinimui, bet ir atitinkamų kaimo vietovių bei miestelių infrastruktūros, socialinių ir kitų veiklos 

sričių vystymuisi. Tiek kelių, kiek per praėjusius ketverius metus išasfaltuota ar pagerinta žvyrkelių 

būklė, dar nebuvo nei per vieną kadenciją. Man buvo ir yra svarbu, kad rajone būtų važinėjamasi 

kuo geresniais keliais, kad mieste atsirastų daugiau automobilių stovėjimo ir vaikų žaidimo 

aikštelių, būtų statomi daugiabučiai namai, kad miestas gražėtų ne tik naujai renovuotais kultūros ir 

gyvenamaisiais namais, bet ir kitose srityse.  

Gerbiami Šilalės rajono savivaldybės gyventojai, savivaldybės tarybos nariai, 

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Šilalės rajono savivaldybės 

tarybos veiklos reglamento nuostatomis, teikiu Jums kasmetinę mero ir tarybos veiklos ataskaitą už 

2022 metus. 

 

 

 

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis 
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1. SAVIVALDYBĖS 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 Tarybos vardu pateikia savivaldybės meras. 

Į Tarybą 2019 m. išrinkti 25 nariai. Tačiau 2022 m. Tarybos sudėtis kito ir 2022 m. 

Tarybos veikloje dalyvavo: Edmundas Auškalnis (Visuomeninis rinkimų komitetas „Centro 

judėjimas už Šilalės kraštą“), Dainius Bergelis (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), 

Artūras Dambrauskas (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), Lineta Dargienė 

(Lietuvos socialdemokratų partija), Petras Dargis („Laisvė ir Teisingumas“ ), Akvilė Gargasaitė 

(Politinis komitetas „Vardan Šilalės krašto“), Erika Gargasė (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys 

demokratai), Egidijus Gečas (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga), Raimundė Gečienė (Tėvynės 

sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), Aistė Giedraitienė (Tėvynės sąjunga-Lietuvos 

krikščionys demokratai), Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga), 

Valdemaras Jasevičius (Visuomeninis rinkimų komitetas „Centro judėjimas už Šilalės kraštą“), 

Vytautas Jucius („Laisvė ir Teisingumas“), Loreta Kalnikaitė (Tėvynės sąjunga-Lietuvos 

krikščionys demokratai), Algirdas Meiženis (Politinis komitetas „Vardan Šilalės krašto“), Gintas 

Navardauskas (Visuomeninis judėjimas „Šilališkiai“), Rima Norvilienė (Tėvynės sąjunga-Lietuvos 

krikščionys demokratai), Saulė Olendrienė (Visuomeninis judėjimas „Šilališkiai“), Rimantas 

Rimkus (Politinis komitetas „Vardan Šilalės krašto“), Reda Stasytienė (Tėvynės sąjunga-Lietuvos 

krikščionys demokratai), Romualdas Titovas (Visuomeninis rinkimų komitetas „Centro judėjimas 

už Šilalės kraštą“), Rolandas Toleikis (Politinis komitetas „Vardan Šilalės krašto“), Raimundas 

Vaitiekus (Visuomeninis judėjimas „Šilališkiai“), Vida Žemeckienė (Politinis komitetas „Vardan 

Šilalės krašto“), Birutė Žirlienė (Politinis komitetas „Vardan Šilalės krašto“). 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija 2022 m. sausio 13 d. sprendimu Nr. 

Sp-1 „Dėl Prienų rajono ir Šilalės rajono savivaldybių tarybų narių įgaliojimų nutrūkimo nesuėjus 

terminui ir šių savivaldybių tarybų narių mandatų naujiems savivaldybių tarybų nariams 

pripažinimo“ pripažino Kęstučio Ačo tarybos nario įgaliojimus nutrūkusiais nesuėjus 

terminui,  pagal Įstatymo 88 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir 2022 m. sausio 13 d. naują Šilalės 

rajono savivaldybės tarybos nario mandatą suteikė Redai Stasytienei, kuri 2022 m. sausio 27 d. 

vykusiame Tarybos posėdyje prisiekė ir įgavo visas Tarybos nario teises ir pareigas. 
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Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija 2022 m. sausio 13 d. sprendimu Nr. 

Sp-1 „Dėl Kėdainių rajono, Panevėžio rajono, Šilalės rajono ir Visagino savivaldybių tarybų narių 

įgaliojimų nutrūkimo nesuėjus terminui ir šių savivaldybių tarybų narių mandatų naujiems 

savivaldybių tarybų nariams pripažinimo“ pripažino Gintauto Macevičiaus tarybos nario 

įgaliojimus nutrūkusiais nesuėjus terminui,  pagal Įstatymo 88 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir naują 

Šilalės rajono savivaldybės tarybos nario mandatą suteikė Valdemarui Jasevičiui, kuris 2022 m. 

sausio 27 d. vykusiame Tarybos posėdyje prisiekė ir įgavo visas Tarybos nario teises ir pareigas. 

Pasikeitus Tarybos sudėčiai, pasikeitė ir komitetų sudėtis. 

Šilalės rajono savivaldybėje tarybos nariai 2022 metais Savivaldybės taryboje veikė 

susivieniję į šias frakcijas:  

 

Per 2022 m. sušaukta 15 Tarybos posėdžių. Viename 2022 m. gegužės 26 d. vykusiame 

posėdyje sutrikus elektroninio balsavimo sistemos įrangai ir nebelikus kvorumo posėdis buvo 

nutrauktas ir visi sprendimo projektai buvo apsvarstyti 2022 m. gegužės 31 d. sušauktame Tarybos 

posėdyje. 

Administracijos darbuotojai parengė 317 sprendimo projektų, priimti 284 sprendimai, 11 

sprendimų nepriimta, 12 sprendimų nuspręsta atidėti, už 4 sprendimo projektus nebuvo balsuota dėl 

kvorumo nebuvimo („Dėl sporto projektų finansavimo“; „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 

administracijos struktūros patvirtinimo“; „Dėl sporto klubo „Šilalės lūšis“ paraiškos finansavimo“; 

„Dėl sporto klubo „Šilalės futbolas“ paraiškos finansavimo“).  
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Diagrama. 2019–2022 m. parengtų sprendimo projektų ir priimtų sprendimų skaičius, vnt. 

 

Per 2022 metus daugiausiai sprendimų projektų parengė Šilalės rajono savivaldybės 

administracijos Turto ir socialinės paramos skyrius – 108.  
 

 

Diagrama. Sprendimų projektai pagal rengėjus 

 

2022 m. iš Tarybos posėdžių darbotvarkių išbrauktas 1 klausimas – „Dėl Šilalės sporto 

mokyklos teikiamų paslaugų kainų“. Per 2022 m. posėdžių pabaigoje buvo diskutuojama tuo metu 

aktualiais klausimais ir pateikiama informacija apie savivaldybės vykdomus projektus, tokius kaip:  
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uždarųjų akcinių bendrovių atlyginimo pakėlimą, parama Ukrainai ir miesto partneriui Borščivo 

miestui ir kt. Taip pat išklausytos pateiktos informacijos: 

 UAB Mano Būstas Vakarai informacija; 

 VšĮ „Žaliasis regionas“ informacija dėl planuojamų autobusų maršrutų; 

 Informacija dėl Bendruomeninių vaikų namų plėtros; 

 Šilalės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos informacija; 

 Informacija dėl mokyklų pasiruošimo 2022–2023 mokslo metams; 

 Ir kita. 

Iš viso per 2022 m. Tarybos posėdžių metu tarybos nariai 255 atvejais* pareiškė norą 

nusišalinti nuo svarstomų klausimų, iš jų 120 atvejų nepritarta dėl atitinkamos priežasties, 

nepritarus nusišalinimams klausimai toliau buvo svarstomi iš esmės.  

 

Svarbesni Tarybos 2022 m. priimti sprendimai: 

• Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo 

tvarkybos programos 2022–2024 m. paraiškų atrankos darbo grupės veiklos nuostatų patvirtinimo 

(2022 m. sausio 27 d. T1-5); 

• Dėl pritarimo projekto ,,Tauragės regioninio ir Tauragės regiono savivaldybių atliekų 

prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimas“ įgyvendinimui (2022 m. sausio 27 d. T1-6); 

• Dėl leidimo rengti Dalios Grinkevičiūtės ir Šilalės krašto tremtinių muziejaus, 

Eitvydaičių g. 9, Laukuva, Šilalės r. sav., rekonstrukcijos techninį projektą (2022 m. sausio 27 d. 

T1-7); 

• Dėl leidimo rengti Šilalės rajono nuotekų tvarkymo plėtros perspektyvų 2022–2027 

metų veiksmų planą (2022 m. sausio 27 d. T1-9); 

• Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano 

patvirtinimo (2022 m. sausio 27 d. T1-22);  

• Dėl 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 aprašo patvirtinimo (2022 m. vasario 24 d. T1-30);  

• Dėl išlyginamųjų klasių ir (ar) išlyginamųjų mobilių grupių steigimo Šilalės rajono 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose (2022 m. kovo 30 d. T1-64); 

 Dėl Šilalės rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš 

augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo, prašymų dėl želdinių atkuriamosios 

 

 

* Vienu atveju yra laikomas vieno tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo vieno klausimo svarstymo.   
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• vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo, sumokėtos želdinių 

atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2022 m. kovo 30 d. T1-

90); 

• Dėl Šilalės rajono savivaldybės lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, 

priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių 

inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo (2022 m. kovo 30 d. T1-91); 

• Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo 

sistemos aprašo patvirtinimo (2022 m. balandžio 28 d. T1-103); 

• Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų 

skaičiaus 2022–2023 mokslo metais nustatymo (2022 m. balandžio 28 d. T1-104); 

• Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

tvirtinimo (2022 m. balandžio 28 d. T1-121); 

• Dėl 2022 metų paskelbimo Žemaičių kalbos metais Šilalės rajono savivaldybėje (2022 

m. gegužės 31 d. T1-124); 

• Dėl pritarimo VšĮ ,,Žaliasis regionas“ teikiamai projekto „Inovatyvus, skatinamas ir 

įtraukiantis požiūris (IDEA) tvariems ir atkartojamiems išmaniojo mobilumo sprendimams ir plėtrai 

Tauragės regione, Liepojoje, Tartu ir Vaasoje“ paraiškai (2022 m. gegužės 31 d. T1-131); 

• Dėl žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų 2022 metams 

nustatymo (2022 m. gegužės 31 d. T1-133); 

• Dėl papildomų lėšų skyrimo projekto „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos 

pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ 3.2.1 veiklos „Socialinės globos įstaigai pritaikytas Bijotų 

mokyklos pastatas“ įgyvendinimui (2022 m. gegužės 31 d. T1-146); 

• Dėl Šilalės rajono savivaldybės sutikimų steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti 

lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

(2022 m. liepos 28 d. T1-186); 

• Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2022–2027 metų programos 

patvirtinimo (2022 m. liepos 28 d. T1-193);  

• Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos 2022–2023 ir 2023–2024 mokslo metų ugdymo 

planui (2022 m. rugpjūčio 26 d. T1-196); 

• Dėl Trūkstamų specialistų pritraukimo į Šilalės rajono savivaldybę tvarkos aprašo 

patvirtinimo (2022 m. rugsėjo 29 d. T1-217); 

• Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės dalyvavimui projekte „Karjeros specialistų 

tinklo vystymas“ (2022 m. rugsėjo 29 d. T1-223); 
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• Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai dalyvauti projekte „Atviros 

ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“ 

partnerio teisėmis (2022 m. rugsėjo 29 d. T1-227); 

• Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo 

namuose, Intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų 

teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašų patvirtinimo (2022 m. rugsėjo 29 d. T1-235); 

• Dėl Vaiko budinčio globotojo ir globos centro veiklos organizavimo Šilalės rajono 

savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (2022 m . rugsėjo 29 d. T1-236); 

• Dėl vidutinių kuro kainų nepasiturintiems gyventojams patvirtinimo (2022 m. rugsėjo 

29 d. T1-238); 

• Dėl Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų dalinio kelionės išlaidų 

kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2022 m. rugsėjo 29 d. T1-239); 

• Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo (2022 m. spalio 27 d. T1-240); 

• Dėl Lietuvos Respublikos 2022 m. valstybės biudžeto lėšų, skirtų Šilalės rajono 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, naudojimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo (2022 m. spalio 27 d. T1-242); 

• Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems 

verslo liudijimus 2023 metais, nustatymo (2022 m. spalio 27 d. T1-244); 

• Dėl elektromobilių įkrovimo stotelių projektavimo paslaugos pirkimo (2022 m. spalio 

27 d. T1-247); 

• Dėl mokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų, teikiamų Šilalės rajono 

savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainų patvirtinimo (2022 m. spalio 

27 d. T1-251); 

• Dėl leidimo vykdyti Šilalės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos ir plėtros 

projektavimo paslaugos pirkimą (2022 m . lapkričio 24 d. T1-254); 

• Dėl Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai 

gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2022 m. 

lapkričio 24 d. T1-265); 

• Dėl Šilalės rajono vietinės reikšmės kelio Nr. Up-09 rekonstravimo įrengiant pralaidą 

per Jėrubyno upę projekto parengimo paslaugos pirkimo (2022 m. gruodžio 15 d. T1-270); 

Tarybos nariai už priimamus sprendimus balsuoja elektronine balsavimo sistema. Tarybos 

posėdžiai yra transliuojami tiesiogiai, todėl kiekvienas Šilalės rajono gyventojas jau posėdžio metu 

stebėdamas tiesioginę transliaciją gali matyti, kaip ir už kokį sprendimo projektą balsavo kiekvienas 

Tarybos narys.  
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Vardinių balsavimų rezultatai skelbiami viešai savivaldybės interneto svetainėje 

www.silale.lt. 

Apie Tarybos sprendimų įgyvendinimą ataskaitą teikia Administracijos direktorius. 

 

2022 metų Tarybos narių dalyvavimas tarybos posėdžiuose: 

Tarybos nariai Posėdžių iš viso / dalyvauta 

posėdžiuose 

Lankomumo vidurkis (proc.) 

Edmundas Auškalnis 15/15 100 

Dainius Bergelis 15/13 87 

Artūras Dambrauskas 15/13 87 

Lineta Dargienė 15/13 87 

Petras Dargis 15/14 94 

Akvilė Gargasaitė 15/7 47 

Erika Gargasė 15/15 100 

Egidijus Gečas 15/14 94 

Raimundė Gečienė 15/11 73 

Aistė Giedraitienė 15/14 94 

Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė 15/7 47 

Valdemaras Jasevičius 15/9 60 

Vytautas Jucius 15/13 87 

Loreta Kalnikaitė 15/14 94 

Algirdas Meiženis 15/15 100 

Gintas Navardauskas 15/13 87 

Rima Norvilienė 15/14 94 

Saulė Olendrienė 15/11 73 

Rimantas Rimkus 15/14 94 

Reda Stasytienė 15/15 100 

Romualdas Titovas 15/12 80 

Rolandas Toleikis 15/14 94 

Raimundas Vaitiekus 15/15 100 

Vida Žemeckienė 15/11 73 

Lentelė. 2022 metų Tarybos narių dalyvavimas tarybos posėdžiuose, proc. 

 

2022 m. geriausiai Savivaldybės tarybos posėdžius lankė ir dalyvavo visuose vykusiuose 

Tarybos posėdžiuose: Algirdas Meiženis, Edmundas Auškalnis, Erika Gargasė, Reda Stasytienė ir 

Raimundas Vaitiekus. Viename tarybos posėdyje 2022 metais nedalyvavo: Aistė Giedraitienė, 

Rolandas Toleikis, Rimantas Rimkus, Rima Norvilienė, Loreta Kalnikaitė, Egidijus Gečas ir Petras 

Dargis.  

 

 

1.1. Šilalės rajono savivaldybės tarybos atsiskaitymas rajono gyventojams 
 

Pagal Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, Tarybos nariai gyventojams 

atsiskaito pagal Tarybos patvirtintus tvarkaraščius vasario–balandžio mėn. Tarybos nariai su 

gyventojais gali susitikti seniūnijose, gyvenamosiose vietovėse ir kitose gyventojams patogiose 
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vietose. Kiekvienas Tarybos narys gali pats organizuoti susitikimus su gyventojais ir atsiskaityti 

jiems savarankiškai, neatsižvelgdamas į Tarybos patvirtintuose tvarkaraščiuose numatytas datas bei 

vietas.   

2022 metais Tarybos narių atsiskaitymas už 2021 metus su rajono gyventojais įvyko 13-oje 

seniūnijų: 

o 2022 m. balandžio 4 d. – Traksėdžio seniūnijoje; 

o 2022 m. balandžio 5d. – Šilalės miesto seniūnijoje; 

o 2022 m. balandžio 8 d. – Tenenių seniūnijoje ir Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje; 

o 2022 m. balandžio 11 d. – Žadeikių seniūnijoje ir Didkiemio seniūnijoje; 

o 2022 m. balandžio 12 d. – Kvėdarnos seniūnijoje; 

o 2022 m. balandžio 13 d. – Pajūrio seniūnijoje;  

o 2022 m. balandžio 14 d. – Bijotų seniūnijoje; 

o 2022 m. balandžio 19 d. – Bilionių seniūnijoje; 

o 2022 m . balandžio 21 d. – Palentinio seniūnijoje; 

o 2022 m. balandžio 26 d. – Laukuvos seniūnijoje; 

o 2022 m. balandžio 28 d. – Upynos seniūnijoje. 
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2. TARYBOS KOMITETŲ VEIKLA 

 

 

2022 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. Kiekvienas komitetas 

yra sudarytas mažiausiai iš 3 Tarybos narių.  

Pateiktus Tarybos sprendimo projektus Tarybos nariai pirmiausia apsvarsto komitetuose, 

teikia išvadas ir pasiūlymus dėl jų. Komitetų posėdžių metu pagal poreikį buvo svarstomi piliečių, 

įstaigų prašymai bei kiti einamieji klausimai. 

 

 

2.1. Finansų, investicijų ir verslo komiteto veikla 
 

Šilalės rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir verslo komiteto (toliau – 

komitetas) sudėtis: 

 Edmundas Auškalnis (Komiteto pirmininkas); 

 Rolandas Toleikis (pirmininko pavaduotojas); 

 Dainius Bergelis; 

 Aistė Giedraitienė; 



13 

 

 

 

 Valdemaras Jasevičius (narys nuo 2022 m. liepos); 

 Rimantas Rimkus; 

 Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė; 

 Raimundas Vaitiekus; 

 Vida Žemeckienė; 

 Lineta Dargienė (narė nuo 2022 m. kovo); 

 Vytautas Jucius (narys nuo 2022 m. kovo). 

Per 2022 m. komiteto sudėtis kito, Tarybos nario įgaliojimams nutrūkus nesuėjus terminui 

komitetą paliko Gintautas Macevičius ir nuo 2022 m. kovo mėnesio prie komiteto veiklos 

prisijungė – Lineta Dargienė, Vytautas Jucius, o nuo liepos mėnesio komiteto sudėtį papildė naujas 

Tarybos narys – Valdemaras Jasevičius.  

Per 2022 m. įvyko 13 Komiteto posėdžių, svarstyti 126 klausimai iš jų pritarta 109 

klausimams, 6 klausimams nepritarta, 1 klausimas nebuvo svarstytas, nes nusišalinus visiems 

komiteto nariams nebeliko kvorumo bei 1 darbotvarkės einamasis klausimas nebuvo svarstomas, 

taip pat buvo išklausyti 6 informaciniai klausimai: 

 Informacija dėl projekto „Medicininės pagalbos paslaugų kokybės ir prieinamumo 

gerinimas Baltijsko ir Šilalės rajono gyventojams“ finansavimo; 

 Prašymo svarstymas dėl autobusų maršruto; 

 Informacija apie UAB „Šilalės vandenys“ susidariusią situaciją; 

 Informacija dėl būtinųjų sąnaudų pokyčio, prognozuojamos 1 tonos komunalinių 

atliekų tvarkymo kainos dydžio perskaičiavimo; 

 Informacija dėl lėšų skyrimo GMP automobiliui; 

 Informacija dėl pareigybių skaičiaus didinimo. 

O  3 klausimuose buvo aptariama ir pristatoma aktuali informacija, susijusi su piliečių, 

bendruomenių gautais prašymais ir komiteto veikla. Iš viso per 2022 m. komiteto posėdžių metu 

tarybos nariai 45 atvejais* pareiškė norą nusišalinti nuo svarstomų klausimų, iš jų 22 atvejams 

nepritarta dėl atitinkamos priežasties, nepritarus nusišalinimams klausimai toliau buvo svarstomi iš 

esmės. Per 2022 m. iš komiteto darbotvarkės nebuvo išbrauktas nė vienas darbotvarkės klausimas. 

 

 

 

 

* Vienu atveju yra laikomas vieno tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo vieno klausimo svarstymo.   
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2019–2022 m. Komiteto svarstytų klausimų skaičius 

 

2022 m. geriausiai Finansų, investicijų ir verslo komiteto posėdžius lankė Edmundas 

Auškalnis, Raimundas Vaitiekus, o Lineta Dargienė, prisijungusi prie komiteto veiklos nuo kovo 

mėnesio, nepraleido nei vieno komiteto posėdžio. Vieną komiteto posėdį praleido  Aistė 

Giedraitienė. 

 

Komiteto nariai Posėdžių iš viso / dalyvauta 
posėdžiuose 

Lankomumo vidurkis (proc.) 

Edmundas Auškalnis 13/13 100 

Rolandas Toleikis 13/10 77 

Dainius Bergelis 13/11 85 

Aistė Giedraitienė 13/12 92 

Valdemaras Jasevičius 7/4 57 

Rimantas Rimkus 13/10 77 

Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė 13/3 23 

Raimundas Vaitiekus 13/13 100 

Vida Žemeckienė 13/6 46 

Lineta Dargienė 11/11 100 

Vytautas Jucius 11/9 82 

Lentelė. Tarybos narių dalyvavimas Finansų, investicijų ir verslo komiteto posėdžiuose 2022 m. proc. 

 

 

2.2. Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto veikla 
 

Šilalės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto 

sudėtis: 

 Lineta Dargienė (Komiteto pirmininkė); 

 Akvilė Gargasaitė (pirmininkės pavaduotoja); 
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 Erika Gargasė; 

 Vytautas Jucius; 

 Rima Norvilienė. 

Per 2022  metus komiteto sudėtis nekito. 2022 metais įvyko 12 komiteto posėdžių, 

svarstyti 109 klausimai iš jų pritarta 99 klausimams, 3 klausimams nepritarta, taip pat buvo 

išklausyti 4 informaciniai klausimai:  

 Informacija dėl kandidatų skyrimo į darbo grupę; 

 Informacija dėl klasių komplektų sudarymo; 

 Informacija apie Tūkstantmečių mokyklų programą; 

 Informacija apie 2021–2027 metų regionų plėtrą.  

 

 

2019–2022 m. Komiteto svarstytų klausimų skaičius 

 

 

O  3 einamuosiuose klausimuose buvo aptariama, pristatoma aktuali informacija susijusi su 

piliečių, bendruomenių gautais prašymais ir komiteto veikla. Iš viso per 2022 m. komiteto posėdžių 

metu tarybos nariai 24 atvejais* pareiškė norą nusišalinti nuo svarstomų klausimų, iš jų 2 atvejams 

nepritarta dėl atitinkamos priežasties, nepritarus nusišalinimams klausimai toliau buvo svarstomi iš 

esmės. Per 2022 m. iš komiteto darbotvarkės nebuvo išbrauktas nei vienas darbotvarkės klausimas. 

  

 

* Vienu atveju yra laikomas vieno tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo vieno klausimo svarstymo. 
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2022 m. geriausiai Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto posėdžius lankė 

Lineta Dargienė ir Rima Norvilienė. Vos vieną posėdį dėl pateisinamos priežasties praleido Erika 

Gargasė. 

Komiteto nariai Posėdžių iš viso / dalyvauta 

posėdžiuose 

Lankomumo vidurkis (proc.) 

Lineta Dargienė 12/12 100 

Akvilė Gargasaitė 12/6 50 

Erika Gargasė 12/11 92 

Vytautas Jucius 12/10 83 

Rima Norvilienė 12/12 100 

Lentelė. Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto narių lankomumas, proc. 

 

 

2.3. Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų komiteto veikla 
 

               Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio 

reikalų komiteto sudėtis: 

 Rolandas Toleikis (Komiteto pirmininkas); 

 Vida Žemeckienė (pirmininko pavaduotoja); 

 Artūras Dambrauskas; 

 Vytautas Jucius; 

 Gintas Navardauskas; 

 Egidijus Gečas; 

 Akvilė Gargasaitė; 

 Edmundas Auškalnis (narys nuo 2022 m. balandžio); 

 Petras Dargis (narys nuo 2022 m. balandžio); 

 Erika Gargasė (narė nuo 2022 m. balandžio); 

 Reda Stasytienė (narė nuo 2022 m. balandžio). 

Per 2022 metus komiteto sudėtis kito ir prie komiteto veiklos balandžio mėnesį prisijungė 4 

Tarybos nariai:  Reda Stasytienė, Erika Gargasė, Edmundas Auškalnis, Petras Dargis. Per 2022 

metus įvyko 12 komiteto posėdžių, svarstyta 123 klausimai, iš jų pritarta 116 klausimų, 4 nepritarta, 

1 atidėtas bei svarstyti 2 einamieji klausimai dėl komiteto veiklos. 
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2019–2022 m. komiteto svarstytų klausimų skaičius 

 

Iš viso per 2022 m. komiteto posėdžių metu tarybos nariai 30 atvejų* pareiškė norą 

nusišalinti nuo svarstomų klausimų, iš jų 12 atvejų nepritarta dėl atitinkamos priežasties, nepritarus 

nusišalinimams klausimai toliau buvo svarstomi iš esmės. Per 2022 m. iš komiteto darbotvarkės 

nebuvo išbrauktas nei vienas darbotvarkės klausimas. 

2022 m. Kaimo, aplinkosaugos, ir komunalinio ūkio reikalų komiteto posėdžius 

geriausiai lankė ir praleido tik vieną komiteto posėdį – Artūras Dambrauskas. Dviejuose komiteto 

posėdžiuose nedalyvavo  Vida Žemeckienė, Vytautas Jucius bei vėliau prie komiteto veiklos 

prisijungusios narės Erika Gargasė ir Reda Stasytienė. 

Komiteto nariai Posėdžių iš viso  /dalyvauta 

posėdžiuose 

Lankomumo vidurkis (proc.) 

Rolandas Toleikis 12/8 67 

Vida Žemeckienė 12/10 83 

Artūras Dambrauskas 12/11 92 

Vytautas Jucius 12/10 83 

Gintas Navardauskas 12/9 75 

Egidijus Gečas 12/7 58 

Akvilė Gargasaitė 12/9 75 

Edmundas Auškalnis 9/7 78 

Petras Dargis 9/6 67 

Erika Gargasė 9/8 89 

Reda Stasytienė 9/8 89 

Lentelė. Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų komiteto narių lankomumas, proc. 

 

 

* Vienu atveju yra laikomas vieno tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo vieno klausimo svarstymo. 
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2.4. Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto veikla 
 

Šilalės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto 

sudėtis: 

 Raimundė Gečienė (Komiteto pirmininkė nuo gegužės 23 d.); 

 Birutė Žirlienė (pirmininko pavaduotoja); 

 Petras Dargis; 

 Loreta Kalnikaitė; 

 Romualdas Titovas; 

 Saulė Olendrienė; 

 Aistė Giedraitienė. 

Per 2022 metus komiteto sudėtis kito ir tarybos nario įgaliojimams nutrūkus nesuėjus 

terminui komitetą paliko Gintautas Macevičius. Nuo 2022 m. rugsėjo mėnesio prie komiteto 

prisijungė  Aistė Giedraitienė. Per 2022 metus įvyko 12 komiteto posėdžių, svarstytas 71 klausimas 

iš jų pritarta 61 klausimui bei 2 klausimams nepritarta, komiteto posėdžių metu buvo išklausyta 10 

informacinių klausimų:  

 Informacija dėl sveikatos įstaigų reformos tinklo pertvarkos; 

 Informacija dėl socialinių paslaugų teikimo Šilalės rajono gyventojams; 

 Informacija dėl Šilalės rajono ligoninės Pediatrijos skyriaus paslaugų struktūros 

keitimo; 

 Informacija dėl Žadeikių medicinos punkto paslaugų teikimo; 

 Informacija dėl psichologinės pagalbos teikimo Šilalės rajone; 

 Informacija dėl lėšų skyrimo GMP automobiliui; 

 Informacija dėl sveikatos priežiūros reformos Šilalės rajone; 

 Informacija dėl pritarimo reorganizuoti viešąsias įstaigas; 

 Informacija dėl pavėžėjimo paslaugų; 

 Informacija dėl Koordinacinio centro „Gilė“ teikiamų paslaugų. 
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2019–2022 m. komiteto svarstytų klausimų skaičius 

 

Kituose einamuosiuose klausimuose buvo aptariama ir pristatoma informacija, susijusi su 

komiteto veikla bei kitomis aktualijomis. Iš viso per 2022 m. komiteto posėdžių metu tarybos nariai 

8 atvejais* pareiškė norą nusišalinti nuo svarstomų klausimų, iš jų 6 atvejams nepritarta dėl 

atitinkamos priežasties, nepritarus nusišalinimams klausimai toliau buvo svarstomi iš esmės. Per 

2022 m. iš komiteto darbotvarkės nebuvo išbrauktas nei vienas darbotvarkės klausimas.  

2022 m. geriausiai Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžius lankė – 

Raimundė Gečienė ir Aistė Giedraitienė, vieną komiteto posėdį dėl pateisinamos priežasties 

praleido Loreta Kalnikaitė.   

 

Lentelė. Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto narių lankomumas, proc.  

 

 

 

 

 

* Vienu atveju yra laikomas vieno tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo vieno klausimo svarstymo.   
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Komiteto nariai Posėdžių iš viso / dalyvauta 

posėdžiuose 

Lankomumo vidurkis (proc.) 

Raimundė Gečienė 12/12 100 

Birutė Žirlienė 12/7 58 

Petras Dargis 12/8 67 

Loreta Kalnikaitė 12/11 92 

Romualdas Titovas 12/7 58 

Saulė Olendrienė 12/8 67 

Aistė Giedraitienė 5/5 100 



20 

 

 

 

2.5. Kontrolės komiteto veikla 
 

Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudėtis: 

 Egidijus Gečas (Komiteto pirmininkas nuo 2022 m. kovo); 

 Rolandas Toleikis (pirmininko pavaduotojas); 

 Rima Norvilienė; 

 Rimantas Rimkus; 

 Raimundas Vaitiekus; 

 Raimundė Gečienė. 

Per 2022 metus komiteto sudėtis nežymiai kito ir veiklą komitete nutraukė Edmundas 

Auškalnis, Romualdas Titovas (nuo 2022 m. rugsėjo mėnesio). Per 2022 metus įvyko 12 komiteto 

posėdžių, svarstyti 91 klausimas iš jų pritarta 71 klausimui, 5 nepritarta, 1 atidėtas,  išklausyta 10 

informacinių klausimų: 

 Informacija dėl Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos; 

 Informacija apie savivaldybės vykdomus investicinius projektus; 

 Informacija apie Šilalės kultūros centro vidaus patalpų eksploataciją; 

 Informacija apie savivaldybės administracijos neįvykdytus projektus; 

 Informacija apie 2022 metų veiklos plano vykdymą; 

 Informacija apie Šilalės miesto ir rajono valymo įrenginių būklę; 

 Informacija apie Viešųjų pirkimų skyriaus steigimo atliktą studiją; 

 Informacija apie Kapų g. ir kitą aktualią informaciją, susijusią su žemėmis; 
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Kituose einamuosiuose klausimuose buvo aptariama ir pristatoma informacija, susijusi su 

komiteto veikla bei diskutuojama tokiais svarbiais klausimais, kaip dėl Kvėdarnos šarvojimo salės,  

Šilalės miesto Lakštingalų g. susidariusios situacijos, miesto kamerų ir kitų aktualių klausimų.  

Praėjusiais metais komitetas taip pat pateikė ne vieną rekomendacinio pobūdžio siūlymą 

dėl Šilalės mieste neveikiančių kamerų, dėl darbų Šilalės m., Lakštingalų g., dėl šarvojimo salės 

Kvėdarnoje, dėl tvarkos paruošimo sunkių ligonių pervežimui, dėl Šilalės miesto valymo įrenginių 

rekonstrukcijos techninio projekto ir kitų. 

Per 2022 m. komiteto posėdžių metu tarybos nariai 52 atvejais* pareiškė norą nusišalinti 

nuo svarstomų klausimų, iš jų 41 atvejui nepritarta dėl atitinkamos priežasties, nepritarus 

nusišalinimams klausimai toliau buvo svarstomi iš esmės. Per 2022 m. iš komiteto darbotvarkės 

nebuvo išbrauktas nei vienas darbotvarkės klausimas.  

2022 m. geriausiai Kontrolės komiteto posėdžius lankė Egidijus Gečas, Rima Norvilienė ir 

Raimundas Vaitiekus, šie komiteto nariai dalyvavo visuose komiteto posėdžiuose. 

 

Komiteto nariai Posėdžių iš viso / dalyvauta 

posėdžiuose 

Lankomumo vidurkis (proc.) 

Egidijus Gečas 12/12 100 

Rolandas Toleikis 12/8 67 

Rima Norvilienė 12/12 100 

Rimantas Rimkus 12/10 83 

Raimundas Vaitiekus 12/12 100 

Raimundė Gečienė 12/10 83 

Lentelė. Kontrolės komiteto narių lankomumas, proc. 

 

 

2.6. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sudarytų komisijų veikla 

 

Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija (toliau – Komisija) sudaryta iš 9 

komisijos narių. Jos sudėtyje yra Šilalės rajono savivaldybės tarybos nariai, visuomenės atstovai ir 

gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai. Jos veiklai vadovauja komisijos pirmininkė – 

Raimundė Gečienė. 2022 metais įvyko 6 Antikorupcijos komisijos posėdžiai. 

Antikorupcijos komisijos narių lankomumas 2022 metais:  

 

 

 

 

* Vienu atveju yra laikomas vieno tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo vieno klausimo svarstymo.   
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Komisijos nariai Dalyvauta posėdžiuose / posėdžių, iš viso: 

Raimundė Gečienė 6/6 

Egidijus Gečas 4/6 

Elvyra Gedeikienė 5/6 

Violeta Kasnauskaitė 3/6 

Daiva Mikutavičienė 6/6 

Gintas Navardauskas 2/6 

Juozas Raudonius 5/6 

Danutė Vaičiulienė 4/6 

Vida Žemeckienė 4/6 

Savivaldybės Antikorupcijos komisija veiklą vykdo vadovaudamasi Šilalės rajono 

savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatais, patvirtintais Šilalės rajono savivaldybės tarybos 

2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T1-54 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos 

komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“.  

Išsami Antikorupcijos komisijos ataskaita teikiama Savivaldybės tarybai kiekvienais 

metais atskiru sprendimu. 

„Auksinės gilės“ atrankos komisija sudaryta iš 7 komisijos narių. Komisijos veiklai 

vadovauja komisijos pirmininkas – Algirdas Meiženis. 2022 m. komisija posėdžiavo du kartus 

vasario ir kovo mėnesį, posėdžių metu iš pateiktų kandidatų „Auksinės gilės“ apdovanojimams 

atrinkti 5 nominantai, kurie apdovanoti 5 „Auksinėmis gilėmis“ ir piniginėmis premijomis. 

„Auksinės gilės“ atrankos komisijos narių lankomumas 2022 m.: 

Komisijos nariai Dalyvauta posėdžiuose / posėdžių, iš viso: 

Algirdas Meiženis 2/2 

Rimantas Rimkus 2/2 

Egidijus Gečas 2/2 

Raimundė Gečienė 1/2 

Petras Dargis 1/2 

Tomas Šiaudinis 0/2 

Laima Dulkienė 1/2 

Šilalės garbės piliečio vardo atrankos komisiją sudaro 8 komisijos nariai. Komisijos 

veiklai vadovauja komisijos pirmininkas – Algirdas Meiženis. 2022 m. komisija posėdžiavo  vieną 

kartą, posėdyje nedalyvavo tik viena komisijos narė – Birutė Žirlienė. Posėdžio metu nutarta Šilalės 
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garbės piliečio vardo apdovanojimą įteikti 3 kandidatams, kandidatai buvo atrinkti slapto balsavimo 

būdu. 

Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo komisiją sudaro 7 komisijos nariai. 

Komisijos veiklai pirmininkauja – Lineta Dargienė.  Per 2022 metus komisija posėdžiavo 1 kartą, 

posėdyje dalyvavo visi komisijos nariai. Komisija svarstė gautus sveikatos priežiūros įstaigų 

prašymus dėl finansavimo teikimo. Šiai programai skirtas lėšas paskirstė: Šilalės rajono ligoninei – 

27 tūkst. Eur (5 000 tūkst. Eur Holterio monitoriui įsigyti; 8 000 tūkst. Eur veloergometrui įsigyti; 5 

000 tūkst. Eur ginekologinei kėdei įsigyti; 5 000 tūkst. Eur privažiavimo prie Priėmimo ir 

skubiosios pagalbos skyriaus rampos (pakylos) remontui; 4 000 tūkst. Eur medicinos darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimo kursams apmokėti). UAB „Andoka“ – 3 600 tūkst. Eur RehaCom sistemai 

įsigyti. UAB „Ambulansas“ – 6 000 tūkst. Eur (3000 tūkst. Eur diagnostikos ir medicinos 

priemonių rinkinių įsigijimui; 3 000 tūkst. Eur GMP automobilių padangų 3 komplektams įsigyti). 

VšĮ Kvėdarnos ambulatorija – 2 400 tūkst. Eur nešiojamų kompiuterių su operacine sistema 

įsigijimui.  

Viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos paraiškų 

atrankos komisija 2022 metais posėdžiavo du kartus. Komisijos veiklai vadovauja komisijos 

pirmininkas – Algirdas Meiženis. Posėdžio metu buvo svarstyta dėl Šilalės rajono viešosios tvarkos 

ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos lėšų paskirstymo, atsižvelgiant į pateiktas 

paraiškas ir numatytus asignavimus. Nutarta Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės 

priešgaisrinės apsaugos programai skirtus asignavimus paskirstyti taip:  

1. UAB „Šilalės vandenys“ – 9 000 tūkst. Eur,  civilinės saugos būklės gerinimo 

priemonei įgyvendinti; 

2. Tauragės vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariatui – 500 

Eur, prevencinių priemonių rengimui ir įgyvendinimui, bendradarbiaujant su Policija priemonės 

įgyvendinimui; 

3. Tauragės vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariatui – 500 

Eur, Saugios kaimynystės iniciatyvų rėmimo priemonės įgyvendinimui; 

4. Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškajai seniūnijai – 1 000 

tūkst. Eur, Stebėjimo kamerų įrengimas potencialiai pavojingose vietose programos priemonės 

įgyvendinimui; 

5. Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai ir PAGD prie VRM Klaipėdos 

PGV Šilalės priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai – 500 Eur, Rajono viešosios tvarkos ir visuomenės 

priešgaisrinės apsaugos programos priemonės įgyvendinimui.  

Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos 

veikla. Komisija sudaryta Tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-317, šios komisijos 
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sudėtis buvo pakeista Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T1-

170. Komisija savo veiklą vykdė vadovaudamasi Savivaldybės tarybos patvirtintais Šilalės rajono 

keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos nuostatais. Per 2022 m. 

įvyko devyni komisijos posėdžiai, kuriuose daugiausiai buvo svarstomi vietinio reguliaraus 

susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo klausimai, susiję su mokinių  ir gyventojų pavėžėjimo 

organizavimu.   

Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos vykdymas. Daugiabučių namų 

savininkų rėmimo programa patvirtinta Savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimu 

Nr. T1-123 sprendimu ir sudaryta Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos lėšų skirstymo 

komisija (toliau – komisija). 2022 m. įvyko trys komisijos posėdžiai. 

   Iš rajono Savivaldybės biudžete numatytų 7 000 Eurų lėšų buvo paskirta:  

   Dariaus ir Girėno g. 51, Šilalės m., daugiabučio namo savininkams, kurie sudarę jungtinės 

veiklos sutartį – 1000,00 Eur daugiabučio namo laiptinės laiptų pakopų remonto darbų išlaidų daliai 

padengti; Antano Surplio g. 23, Jucaičių k., Šilalės kaimiškoji sen., Šilalės r., daugiabučio namo 

savininkams, kurie sudarę jungtinės veiklos sutartį – 1200,00 Eur daugiabučio namo įėjimo į rūsį 

laiptinės remonto ir rūsio durų keitimo bei apdailos remonto darbų išlaidų daliai padengti; Laisvės 

g. 1, Laukuvos mstl., Šilalės r., daugiabučio namo savininkams, kurie sudarę jungtinės veiklos 

sutartį – 1000,00 Eur prie įėjimo į daugiabutį namą stogelio ir po juo esančios aikštelės remonto 

darbų išlaidų daliai padengti; 

Dariaus ir Girėno g. 27, Pajūrio mstl., Šilalės r., daugiabučio namo savininkams, kurie 

sudarę jungtinės veiklos sutartį – 1550,00 Eur daugiabučio namo laiptinių durų keitimo ir jų 

montavimo darbų išlaidų daliai padengti; D. Poškos g. 14, Šilalės m., daugiabučio namo 

savininkams, kurie sudarę jungtinės veiklos sutartį – 1250,00 Eur daugiabučio namo stogelio 

perdangos tarp namų remonto išlaidų daliai padengti; Daugiabučių namų savininkų bendrijai 

,,Energetikas“ – 1000,00 Eur  daugiabučio namo rūsio langų keitimo bei įėjimo į namą stogelio 

remonto darbų išlaidų daliai padengti. 

Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisiją sudaro 7 nariai. Etikos komisijos veiklai 

vadovauja komisijos pirmininkė Erika Gargasė. 2022 metais komisijos sudėtis buvo pakeista Šilalės 

rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T1-217. 2022 metais komisija 

neposėdžiavo.  

Šilalės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisiją sudaro 9 nariai, 2022 m. 

posėdžiavo du kartus vasario ir rugsėjo mėnesiais, posėdžių metu svarstė Šilalės rajono 

savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos ataskaitos projektą už 2021 m. bei narkotikų, tabako ir 

alkoholio kontrolės departamento pateiktai anketai apie psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos 
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situaciją Šilalės rajono savivaldybėje. 2022 metais Narkotikų kontrolės komisija pateikė komisijos 

veiklos ataskaitą už 2021 m.  

Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo Šilalės rajone komisija 

2022 m. posėdžiavo 2 kartus. Šilalės rajono etninės plėtros programa patvirtinta Šilalės rajono 

savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-36. 

2022 m. pateiktos 24 paraiškos, buvo prašoma iš Savivaldybės suma 38405 Eur. 

Savivaldybės biudžete šiai programai numatyta – 8 000 Eur, iš kurių 1 450 Eur pagal programą 

skirta Dionizo Poškos premijai. Paskirstyta šioms programoms: Asociacijai „Vingininkų kaimo 

bendruomenė“ – 50 Eur – Vingininkų kaimo bendruomenė – 15 metų kartu“; Asociacijai „Upynos 

miestelio bendruomenė“ – 250 Eur – videoklipo „Aš myliu Upyną“ gamybos užbaigimui; Kaimo 

bendruomenei „Saulietekis“ – 200 Eur – „Kaimo bendruomenės „Saulietekis“ tradicijų 

puoselėjimas“; Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Šilalės rajono bendrijai – 300 Eur – „Šilalės 

krašto senolių papročiai ir tradicijos“; Pajūrio miestelio bendruomenei – 50 Eur – „Pajūrio miestelio 

bendruomenės kraštotyros muziejus“; Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai – 200 

Eur – „Etnovirusas“; Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bilionių seniūnijai – 1 000 Eur  – 

plenerui „Šimtmečio veidai ir vaizdai“; Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui – 650 Eur – 

kūrybinėms dirbtuvėms „Veringiečių dainos“. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui – 350 

Eur – „Tradicinio amato ir šokio dermė“; Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Kvėdarnos 

kultūros namams – 450 Eur – „Kas apsakys žemaiti būda“; Šilalės rajono savivaldybės kultūros 

centro Laukuvos kultūros namams – 250 Eur – kūrybinių dirbtuvių ciklui „Kūryba teikia 

džiaugsmą“; Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Pajūralio laisvalaikio salei – 250 Eur – 

„Kupolinės“; Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Traksėdžio laisvalaikio salei – 350 Eur – 

„Kap sako mūsų senoliai“; Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Žadeikių laisvalaikio salei – 

400 Eur – „Molinė asla“; Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai – 350 Eur – „Išmaniosios 

Zoselės ateljė“; Šilalės rajono socialinių paslaugų namai – 250 Eur – „Atrask save praeities 

lobiuose... 12“; Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejui – 200 Eur – „Poemos „Mužikas Žemaičių ir 

Lietuvos“ sugrįžimas“; Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejui – 300 Eur – „Šilalės krašto mažoji 

architektūra“; VšĮ „Kraštomanija“ – 700 Eur – „Tvarus paveldas atmintyje“. 

LR kultūros ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-488 patvirtintas Tolygios 

kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašas. Įsteigta Tauragės apskrities regioninė 

kultūros taryba (toliau – TRKT), į kurią deleguota Jovita Voverienė, Šilalės rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (2022 m. rugpjūčio 26 d. 

sprendimas Nr. T1-179), kuri atlieka apskrities meno ir kultūros eksperto bei konsultanto funkcijas.  

Įgyvendinant Tolygios kultūrinės raidos regionuose modelį, sukurti Tolygios kultūrinės 

raidos įgyvendinimo 2023–2025 metų prioritetai. 
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 2022 m. apsvarstyta 114 TRKT pateiktų projektų ir paskirstyta 232160 Eur, (Šilalės 

rajono savivaldybei skirta 79232 Eur 15 projektų įgyvendinimui).   

2022 m. gegužės 27 d. surengtas 58-asis tarptautinis Poezijos pavasario festivalis. Pirmoji 

šventės dalis vyko Laukuvoje, Kelpšaičių parke, o antroji – Bijotuose, prie Dionizo Poškos Baublių 

muziejaus. Nuo 2009-ųjų metų renginio „Poezijos pavasaris“ metu tradiciškai įteikiama Šilalės 

rajono savivaldybės D. Poškos vardo premija. Premija skiriama už geriausią naują lietuviškos 

poezijos rinkinį, išleistą praėjusiais kalendoriniais metais, kuriame atspindi etniniai motyvai, 

lietuviškos tradicijos ir istorinė tautos atmintis. Dionizo Poškos premija įteikta Liudvikui 

Jakimavičiui už geriausią naują eilėraščių knygą ,,Paliktos paletės“, kurioje atspindimi etniniai 

motyvai, lietuviškos tradicijos ir istorinė tautos atmintis. Taip pat Šilalės rajono savivaldybės meras 

Algirdas Meiženis įteikė padėką Nijolei Baškytei Katelynienei, už išleistą pirmąją poezijos knygą 

„Baltas ilgesio aidas“.  

 

Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programa 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

8000 8000 7900 Panaudota 7900 Eur. 

1. Poetui Liudvikui 

Jakimavičiui įteikta Šilalės 

rajono savivaldybės Dionizo 

Poškos premija 1450 Eur už 

2021 m. išleistą poezijos knygą 

„Paliktos paletės“ (Lietuvos 

rašytojų sąjungos leidykla, 

2021). 

Pateiktos 24 paraiškos, 

finansuota 18 paraiškų. 
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Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo programa 2021–2023 metams. Paraiškų 

atrankos komisija sudaryta iš 7 komisijos narių, Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo 2021–2023 

metų programos paraiškų atrankos komisija patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. 

gegužės 31 d. sprendimu Nr. T1-144. 2022 metais komisija posėdžiavo du kartus, birželio ir liepos 

mėnesiais, posėdžių metu komisija svarstė komisijos sekretoriaus rinkimą, Kaimo plėtros rėmimo 

2021–2023 metų programos vykdymą, paraiškų vertinimą ir lėšų skyrimą. Nutarta lėšas skirti 

Šilalės rajono savivaldybės kultūros ir meno projektų dalinis finansavimas ir kofinansavimas 

Savivaldybės biudžeto 

lėšos Viso: 

  24770 Panaudota 24770 Eur 

   3450 1. Asociacijai Muzikos ir teatro 

projektai „Bijotų dvaro festivalis“ – 3 

450 Eur; 

   2400 2. VšĮ „Etnoklubas“  „Tradicinė 

etnokultūrinė stovykla „Etnokultūros 

kūrybinės dirbtuvės“  – 2 400 Eur; 

   900 3. Vytogalos kaimo bendruomenei 

festivaliui „Svečiuose pas Girėną“ – 

900 Eur; 

   2410 4. Bijotų bendruomenei plenerui 

„Bijotų atspindžiai 2022“ – 2410 Eur; 

   12210 5. Šilalės rajono savivaldybės 

kultūros centras  

(XVI Medvėgalio menų festivalis – 

3300 Eur: Šilalės krašto dainos 

„Augin muni maža“ 1020 Eur; 

Tautodailės pleneras „Šimtmečio 

veidai ir vaizdai“ – 1800 Eur; Šilalės 

vasaros muzikos festivalis 2022 – 

2100 Eur; Linksmos muzikos 

festivalis „Brizgėls“ – 1500 Eur; 

„Daryti draudžiama nedaryti“ – 1140 

Eur; Bardų ir poezijos nakties 

festivalis Kaltinėnuose „Žodžiai 

nebijo lietaus“ – 1350 Eur) 

   386 6. Šilalės rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka („Inovacijų turgus“ – 386 

Eur) 

   3014 7. Šilalės Vlado Statkevičiaus 

muziejus (Magiška muziejaus naktis 

Baubliuose – 1694 Eur; 

„Improvizuota kino studija“ – 1450 

Eur; „Baublio gimtinės kultūriniais 

takais – 870 Eur) 
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paraiškoms, kurios atitinka Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo 2021–2023 metų programos 

prioritetus, iš viso – 12 000 Eur.  

Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos atrankos komisiją 

sudaro 9 nariai. Komisijos sudėtis buvo pakeista 2022 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T1-177. 

Komisijai vadovauja komisijos pirmininkas – Algirdas Meiženis. 2022 metais komisija posėdžiavo 

3 kartus, jų metu buvo svarstyta dėl Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos 

vykdymo ir  (T19-41 11.1) nutarta siūlyti Administracijos direktoriui skirti iš Jaunimo politikos 

įgyvendinimo programos (Nr. 14) Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos 

įgyvendinimo priemonės (14.01.02.02) lėšų vienkartines finansines išmokas Šilalės rajono 

mokiniams, kurių valstybinių brandos egzaminų įvertinimas 100 balų, iš viso – 500 Eur. Svarstyta 

dėl komisijos sekretoriaus rinkimo, dėl prašymų formų vienkartinei finansinei išmokai skirti ir 

pervesti nustatymo,  dėl prašymų ir dokumentų pateikimo terminų nustatymo. Ir (T19-74 11.1E) 

svarstyta dėl Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos vykdymo, nutarta 

siūlyti Administracijos direktoriui skirti iš Jaunimo politikos įgyvendinimo programos (Nr. 14) 

Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos priemonės (14.01.02.02) 6500,00 Eur 

(šešis tūkstančius šimtą eurų), vienkartines finansines išmokas. Iš viso 7000, 00 Eur. 

Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo 

tvarkybos programa 2022–2024 m. 2022 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T1-5 buvo sudaryta mero 

darbo grupė, kurios tikslas buvo patvirtinti Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir 

nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2022 – 2024 m. paraiškų atrankos darbo 

grupės veiklos nuostatus. Darbo grupės vadovas – Algirdas Meiženis. Darbo grupė posėdžiavo 

vieną kartą birželio mėnesį. Darbo grupės metu bendru sutarimu buvo nutarta, siūlyti Šilalės rajono 

savivaldybės administracijos direktoriui suteikti finansinę paramą šių Šilalės rajono religinių 

bendruomenių ir nekilnojamojo kultūros paveldo valdytojų pateiktų programų įgyvendinimui: 

1. Tenenių Šv. Barboros parapijai namelio rekonstrukcijos darbams, sienų, lubų 

šiltinimo medžiagoms bei kitoms medžiagoms sienų ir lubų apšiltinimui – 3 000 Eur; 

2. Didkiemio Šv. Angelų Sargų parapijai bažnyčios įgarsinimui – 3 000 Eur; 

3. Pajūrio Švč. Trejybės bažnyčiai gerbūvio darbams – 6 600 Eur; 

4. Šilalės evangelikų liuteronų parapijai namų remonto darbams – 1 800 Eur; 

5. Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijai Koplytėlės su 

ornamentuotu kryželiu, Pietos, Šv. Roko ir Marijos Sopulingosios skulptūromis, u. k. 13936, 

atnaujinimo darbams – 600 Eur. 

Šilalės rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos 2022 m. vasario 7d. 

sprendimu T3-9 buvo sudaryta mero potvarkiu dėl Šilalės rajono savivaldybės kelių priežiūros ir 

plėtros programos lėšų paskirstymo ir objektų parinkimo darbo grupė. Šios darbo grupės vadovas – 
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Algirdas Meiženis. 2022 metais darbo grupė posėdžiavo 7 kartus.  Posėdžių metu nutarta skirti 

lėšas turtui įsigyti – 1 145,80 tūkst. Eur; Einamiesiems tikslams 971,30 tūkst. Eur.; Kitiems eismo 

saugumo ir inventorizacijos darbams – 44,00 tūkst. Eur; Iš viso einamiesiems tikslams – 1 034,80 

tūkst. Eur; Iš viso – 2 180,60 tūkst. Eur. 

Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo 

komisija  per 2022 m. panaudotos lėšos – 9 000 Eur, iš jų 6 500 Eur darbo vieto steigimo 

išlaidoms, 2 500 Eur darbo priemonių įsigijimui. Nepanaudotas likutis – 6 000 Eur. Taip pat buvo 

netenkinti 5 prašymai neatitinkant kriterijų (dirba ilgiau nei vienerius metus, parama jau buvo 

pasinaudota). 

Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų plėtros programos atrankos 

komisija. Pagal Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų plėtros programą,  

Nevyriausybinių organizacijų plėtros programai 2022 m. buvo skirta 7 000 eurų,  NVO taryba 

kvietė nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas daliniam projektų finansavimui pagal Šilalės 

rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros programą. Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuota 26 

nevyriausybinių organizacijų projektai. 
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4. MERO VEIKLA. Savivaldybės mero potvarkiai ir bendravimas su gyventojais 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Savivaldybės meras 

savo kompetencijos klausimais gali sudaryti darbo grupes iš Tarybos narių šių sutikimu,  

savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kitų 

savivaldybės teritorijoje veikiančių asmenų ir visuomenės atstovų, priima į pareigas ir atleidžia iš jų 

savivaldybės biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vadovus, 

įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su savivaldybės biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų (kurių 

savininkė yra savivaldybė) vadovų darbo santykiais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų 

teisės aktų nustatyta tvarką. Meras reglamento nustatyta tvarka atsiskaito savivaldybės 

bendruomenei už savo veiklą. Pagal Vietos savivaldos įstatymą, mero sprendimai įforminami 

potvarkiais: 

2022 metais užregistruoti 395 Savivaldybės mero potvarkiai, iš jų: 

o 122 – atostogų klausimais; 

o 219 – personalo klausimais; 

o 54 – veiklos klausimais. 

Pagal  Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatytą tvarką, Šilalės rajono 

savivaldybės meras, mero pavaduotoja priima gyventojus pagal Tarybos patvirtintą grafiką, kuris 

skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje – www.silale.lt.  

Gyventojų  prašymai, skundai ir pasiūlymai siunčiami arba pateikiami gyvais atvykus į J. 

Basanavičiaus g. 2–1, Šilalė, 1 aukštas, 108 kab., gyventojų priėmimas ir aptarnavimas 108 

kabinete iš anksto (žodžiu ar raštu: tel. (8 449) 76 122, el. p. dokumentai@silale.lt) užsiregistravus, 

jų prašymai, skundai papildomai priimami antradieniais nuo 17.00 val. iki 18.00 val. Asmenys 

prašymus ir skundus gali pateikti ir gali būti aptarnaujami ir kitomis, ne valstybine, kalbomis – 

anglų, rusų. 

Šilalės rajono gyventojai taip pat turi galimybę kreiptis į merą elektroniniu paštu 

meras@silale.lt ir išdėstyti savo problemas, lūkesčius, pasiūlymus, pastebėjimus ar išsakyti savo 

nuomonę. Kiekvienos savaitės pradžioje mero ir mero pavaduotojos darbotvarkės yra viešinamos ir 

skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt , skiltyje „Vadovų darbotvarkės“. 

 

2022 metais 19 darbo grupių sudarytos šiais teisės aktais:  

 

1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2021 m. gruodžio 17 d. potvarkio Nr. T3-90 

„Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto projekto aptarimo, pastabų bei pasiūlymų 

teikimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo; 
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2. Dėl darbo grupės sudarymo (darbo grupė sudaryta dėl aplinkybių ir veiksmų, susijusių 

su Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio seniūnijoje esančio tilto per Jūros upę rekonstravimo darbais, 

įvertinimo); 

3. Dėl darbo grupės sudarymo (darbo grupė sudaryta peržiūrėti Šilalės rajono 

savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metams bendrojo plano (toliau – Bendrasis 

planas), patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T1-

113 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metams bendrojo plano 

patvirtinimo“, atitiktį Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo 

taisyklėms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 

768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 

patvirtinimo“); (T3-5) 

4. Dėl Šilalės rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo 

ir objektų parinkimo darbo grupės sudarymo; 

5. Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2022 m. sausio 27 d. potvarkio Nr. T3-4 ,,Dėl 

darbo grupės sudarymo“ pakeitimo; 

6. Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2022 m. sausio 27 d. potvarkio Nr. T3-4 ,,Dėl 

darbo grupės sudarymo“ pakeitimo; 

7. Dėl darbo grupės sudarymo („Dėl „Tūkstantmečio mokyklų“ programos 

patvirtinimo“); 

8. Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 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“ pripažinimo netekusiu galios; 

9. Dėl „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimo darbo grupės sudarymo; 

10. Dėl darbo grupės sudarymo (darbo grupė sudaryta dėl Šilalės rajono religinių 

bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2022–2024 m. 

paraiškų atrankos); 

11. Dėl trūkstamų specialistų pritraukimo Šilalės rajono savivaldybėje darbo grupės 

sudarymo; 

12. Dėl darbo grupės sudarymo (darbo grupė sudaryta Šilalės rajono savivaldybės 

administracijos struktūros pakeitimų klausimams aptarti); 

13. Dėl Gražiausiai tvarkomų Šilalės miesto ir rajono sodybų, biudžetinių įstaigų, įmonių 

teritorijų nustatymo darbo grupės sudarymo; 

14. Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2022 m. liepos 25 d. potvarkio Nr. T3-32 „Dėl 

gražiausiai tvarkomų Šilalės miesto ir rajono sodybų, biudžetinių įstaigų, įmonių teritorijų 

nustatymo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo; 
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15. Dėl darbo grupės sudarymo (darbo grupė sudaryta dėl atsisakymo įgyvendinti iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Funkcinės zonos 

Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ priežastis ir aplinkybes); 

16. Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2022 m. rugsėjo 12 d. potvarkio Nr. T3-38 „Dėl 

darbo grupės sudarymo“ pakeitimo; 

17. Dėl Šilalės rajono savivaldybės padėkos dienos apdovanojimų atrankos darbo grupės 

sudarymo; 

18. Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2022 m. balandžio 14 d. potvarkio Nr. T3-18 

,,Dėl „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo; 

19. Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto projekto aptarimo, pastabų bei 

pasiūlymų teikimo darbo grupės sudarymo. 

 

 

4.1. 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, oficialioje savivaldybės  

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

savivaldybė. 

2022 metais Šilalės rajono savivaldybė vietinei spaudai išleido 14 074,04 Eur. Palyginus su 

ankstesniais metais, išleista suma mažiausiai visos kadencijos metu (2019–2022 m). 

  

Diagrama. Lyginamoji informacija apie išlaidas vietinei spaudai 

 

18 602,68 

20 884,91 

18 268,91 

14 074,04 

2019 2020 2021 2022

2019 2020 2021 2022
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4.2. Mero fondo lėšų panaudojimas 2022 metais 

 

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 2022 metais buvo skirta 1 000 Eur. Panaudota iš viso savivaldybės biudžeto 

lėšų – 213,45 Eur, šios lėšos buvo panaudotos:  

 

 

Eil. 

Nr. 

Lėšų panaudojimas Suma, Eur 

1000,00 

1. Daugiafunkciniai peiliai. 

Minint Nepriklausomybės atkūrimo dieną apdovanoti 

pilietiškiausias ir jaunasis Šilalės krašto šaulys. 

83,45 

2. Taurės, 

2022-08-14 vykusiam „Šilalės miesto bėgimui“ 

34,00 

3. Baseino paslaugos, 

Apsilankymas baseine dvylikai Šilalės S. Girėno 703-ios kuopos 

šauliams 

96,00 

 Nepanaudotos lėšos, liko savivaldybės biudžeto lėšų likutyje 786,55 

Lentelė. 2022 m. mero fondo lėšų naudojimas 

 

Žemiau pateikiama lyginamoji diagrama apie mero fondo lėšų panaudojimą 2020–2022 m. 

laikotarpiu. 
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4.3. Mero darbas komisijose,  taryboje ir  darbo grupėse 

 

Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis atstovauja Šilalės rajono savivaldybei 

Lietuvos savivaldybių asociacijos valdyboje bei Tauragės regiono plėtroje. Meras taip pat yra šių 

darbo grupių vadovas: Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir objektų parinkimo 

darbo grupė; Savivaldybės biudžeto projekto aptarimo, pastabų bei pasiūlymų teikimo darbo grupė; 

Šilalės rajono savivaldybės padėkos dienos apdovanojimų atrankos darbo grupė atrinkti 

pretendentus; Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo 

tvarkybos programos 2022–2024 m. paraiškų atrankos darbo grupės; Trūkstamų specialistų 

pritraukimo Šilalės rajono savivaldybėje darbo grupė.  

 

 

4.4. Lietuvos savivaldybių asociacijos valdyba 

 

Lietuvos savivaldybių asociacijos valdyba (toliau – LSA), tai organizacija, atstovaujanti 

savo narėms – 60-iai miestų ir rajonų savivaldybių. LSA sprendžia savivaldybių bendrąsias 

problemas, atstovauja joms šalies valdžios ir valdymo institucijose, užsienio valstybių savivaldybių 

bei kitose tarptautinėse organizacijose. 

2022 metais meras Algirdas Meiženis dalyvavo 5 Lietuvos savivaldybių asociacijų 

posėdžiuose (nuotoliniu ir kontaktiniu būdu) ir 1 kasmetiniame Lietuvos savivaldybių asociacijos 
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narių suvažiavime – 2022 m. balandžio 20 d. Kasmetinio asociacijos narių suvažiavimo posėdžio 

metu pristatyta informacija apie valstybinės žemės valdymą miestuose ir miesteliuose bei 

lankstesnės galimybės vykdyti investicinius projektus suteiktų šalies savivaldybėms daugiau 

galimybių mažinti regionų atskirtį ir gerinti viešųjų paslaugų kokybę. Suvažiavimo metu taip pat 

buvo kalbama ir apie savivaldybių patirtį ir įgytus įgūdžius valdant pandemiją bei nelegalių 

migrantų antplūdį. Didelį dėmesį skyrė ir tiesioginių merų rinkimų temai. 

 

4.5. Tauragės regiono plėtros taryba 

 

Tauragės regiono savivaldybių tarybos( Jurbarko rajono, Pagėgių, Šilalės rajono ir 

Tauragės rajono), vadovaudamosi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymu, 2021 m. kovo 

8 d. įsteigė Tauragės regiono plėtros tarybą. Įsigaliojus Regioninės plėtros įstatymo naujai 

redakcijai įsikūrė naujos Regiono plėtros tarybos, turinčios juridinio asmens statusą. Siekiant 

užtikrinti sprendimų priėmimo „iš viršaus“ ir „iš apačios“ sinergiją, regionų plėtros tarybos 

įtraukiamos į pagrindinių nacionalinių strateginių dokumentų rengimo procesus. 

Regiono plėtros tarybos veiklos sritis – nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimas  

Tauragės regione. Regiono plėtros tarybos veiklos tikslas – planuoti ir koordinuoti nacionalinės 

regioninės politikos įgyvendinimą konkrečiame regione, atstovauti regionui bei skatinti socialinę, 

ekonominę regiono plėtrą, darnų urbanizuotų teritorijų vystymą, socialinių ir ekonominių skirtumų 

tarp regiono ir kitų regionų bei šių skirtumų tarp regiono savivaldybių mažinimą. 

 

2022 metais Tauragės regiono plėtros tarybos administracija tęsė 2022–2030 m. Tauragės 

regiono plėtros plano (toliau – RPPl) rengimą – tai regioninio lygmens plėtros planavimo 

dokumentas, kuris pirmą kartą rengiamas pagal naująją Strateginio valdymo metodiką ir 

atsižvelgiant į 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą Lietuvai.  

 

Tauragės regiono plėtros taryba, rengdama RPPl projektą nustatė pagrindines problemas, 

jų priežastis regione ir sąsajas su RPP nurodytais NPP pažangos uždaviniais ar jų dalimis, atliko 

problemų giluminę priežasčių analizę regione, įvertino regiono stiprybes (regiono potencialą), 

silpnybes, galimybes ir grėsmes, nustatė regiono plėtros uždavinius ir jų rezultato rodiklius. 

Parengtas Tauragės regiono plėtros plano projektas kartu su pirmąja švietimui skirta pažangos 

priemone buvo pristatytas Kolegai lapkričio 3 dienos posėdyje, o gruodžio 15 d. oficialiai pateiktas 

atsakingų ministerijų vertinimui.  

Vadovaujantis  Regioninės plėtros įstatymu, regiono plėtros tarybos valdymo organai yra 

šie: 
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1. Visuotinis dalyvių susirinkimas; 

2. Kolegija; 

3. Administracijos direktorius. 

 

Regiono plėtros tarybos visuotiniame dalyvių susirinkime steigėjams, tai yra, savivaldybių 

taryboms, atstovauja savivaldybių merai. 

 

Kolegija yra sudaryta iš visų Regiono plėtros tarybos steigėjomis (dalyvėmis) esančių 

savivaldybių merų ir šių savivaldybių tarybų deleguotų savivaldybių tarybų narių, laikantis 

Regioninės plėtros įstatymu nustatytų reikalavimų. Regiono plėtros tarybos steigėjomis (dalyvėmis) 

esančių savivaldybių tarybos į Kolegijos narius deleguoja: 

1. Jurbarko rajono savivaldybės taryba deleguoja 2 narius; 

2. Pagėgių savivaldybės taryba deleguoja 1 narį; 

3. Šilalės rajono  savivaldybės taryba deleguoja 2 narius; 

4. Tauragės  savivaldybės taryba deleguoja 2 narius. 

 

Kolegijos personalinė sudėtis patvirtinta Visuotinio dalyvių susirinkimo 2020-12-23 

sprendimu Nr. 4, pakeista 2022-02-18 sprendimu Nr. DS-2; 2022-07-15 sprendimu Nr. DS-4: 

1. Vaidas Bendaravičius, Pagėgių savivaldybės meras; 

2. Dainius Bergelis, Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys; 

3. Lineta Dargienė, Šilalės rajono savivaldybės tarybos narė; 

4. Donatas Jackis, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys 

5. Vidmantas Juzėnas, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys; 

6. Dovydas Kaminskas, Tauragės rajono savivaldybės meras; 

7. Edgaras Kuturys, Pagėgių savivaldybės tarybos narys; 

8. Algirdas Meiženis, Šilalės rajono savivaldybės meras; 

9. Sigitas Mičiulis, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys. 

10. Skirmantas Mockevičius, Jurbarko rajono savivaldybės meras; 

11. Giedrė Stulginskienė, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narė. 

Kolegijos 2021 m. sausio 5 d. sprendimu Nr. 1 Kolegijos pirmininku išrinktas – 

Skirmantas Mockevičius, Jurbarko rajono savivaldybės meras, pirmininko pavaduotoju – Dovydas 

Kaminskas, Tauragės rajono savivaldybės meras. 

2022 metais įvyko 6 Visuotinio dalyvių susirinkimo ir 14 Kolegijos posėdžių. 

Visuotinis dalyvių susirinkimas 2022 m. priėmė sprendimus dėl Tauragės regiono plėtros 

tarybos kolegijos personalinės sudėties pakeitimo, patvirtino 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinį. 
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Tauragės regiono plėtros tarybos kolegija, vykdydama Regioninės plėtros įstatyme ir 

Regiono plėtros tarybos nuostatuose jai nustatytas funkcijas: 

1. delegavo Tauragės regiono plėtros tarybos atstovus į teritorinio bendradarbiavimo 

programų Lietuvos delegacijas, Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programos 

įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę,  

2. patvirtino Tarybos 2022 m. metinį veiklos planą ir vertinimo rodiklius bei 2021 m. 

metinę veiklos ataskaitą, nustatė Tarybos administracijos direktoriaus 2022 m. metines užduotis ir 

šių užduočių įvykdymo rodiklius,  

3. derino ir teikė ministerijoms pasiūlymus dėl teisės aktų, kurių įgyvendinimas gali 

turėti poveikį Tauragės regiono plėtrai, projektų, 

4. pritarė UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro pateiktai informacijai apie 

regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, valstybiniame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės 

aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje, 

5. siekdama sklandaus regioninio planavimo projektų įgyvendinimo, priėmė 9 

sprendimus dėl Tauragės regiono projektų sąrašų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemones pakeitimo, 

6. patvirtino Tauragės regiono plėtros plano 2014–2020 m. metinę įgyvendinimo 

ataskaitą, keturis kartus keitė Tauragės regiono plėtros planą 2014–2020 m., 

7. pritarė Tauragės regiono plėtros plano 2022–2030 m. projektui ir pateikė derinti su 

atsakingomis institucijomis. 

Dalyvavimas posėdžiuose (dalyvauta posėdžiuose/posėdžių iš viso) 

              1. Visuotinio dalyvių susirinkimo posėdžiai:  

Vaidas Bendaravičius 5/6 (dėl atostogų) 

Dovydas Kaminskas 6/6 

Algirdas Meiženis 6/6 

Skirmantas Mockevičius 5/6 (dėl atostogų) 

 

  1. Kolegijos posėdžiai: 

Vaidas Bendaravičius 13/14 

Dainius Bergelis 5/6 

Lineta Dargienė 11/12 

Donatas Jackis 6/14 

Vidmantas Juzėnas 12/14 

Dovydas Kaminskas 12/14 
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Edgaras Kuturys 4/14 

Gintautas Macevičius 3/8 

Algirdas Meiženis 14/14 

Skirmantas Mockevičius 7/14 

Giedrė Stulginskienė 10/14 

 

 

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

renginiuose 

 

2022 metais meras Algirdas Meiženis aktyviai dalyvavo įvairiuose pasitarimuose, kaip 

pavyzdžiui: pasitarimas su regiono savivaldybių atstovais dėl regioninių maršrutų sistemos 

sukūrimo (Tauragės rajono savivaldybėje); pasitarimas su Kultūros ministerija, regionų merais 

aktualiais klausimais; pasitarimas dėl pagalbos veiksmų Ukrainos gyventojams; nuotolinis 

pasitarimas „Dėl savivaldybių parengties saugumo grėsmių akivaizdoje“; pasitarimas dėl sveikatos 

priežiūros Šilalės rajone; pasitarimas „Melioracijos fondo steigimo ir naudojimo principai bei 

perspektyvos“ (Šilalės rajono savivaldybėje); nuotolinis pasitarimas su Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos atstovais dėl socialinių būstų; nuotolinis pasitarimas su Švietimo ir mokslo ministerija 

bei kituose. 

Per 2022 metus dalyvavo susitikimuose: susitikimas su LR susisiekimo ministerijos ir 

Ateities susisiekimo politikos grupės atstovais (Tauragės rajono savivaldybėje); susitikimas su LR 

Seimo nariais Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalione; susitikimas dėl 

projekto „Aplink Lietuvą 2022“; susitikimas su Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 

atstovais; susitikimas su Egersund Net kompanijos vadovais; susitikimas su kultūros viceministru 

Vygintu Gasparavičiumi ir Seimo nariu Jonu Gudausku (Šilalės rajono savivaldybėje); susitikimas 

senjorų dienos centre „Šventai“ su centro atstovais ir lankytojais; susitikimas su Susisiekimo 

ministru Mariumi Skuodžiu; susitikimas su išmaniojo miesto atstovais; susitikimas su Mobilizacijos 

ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriumi V. V. 

Vilkeliu bei kituose. 

Meras taip pat dalyvavo konferencijose, forumuose, seminaruose ir pristatymuose: 

Tarptautinė mokslinė-praktinė IX viešojo valdymo pokyčių konferencija „Atsparumo paieškos 

viešajame sektoriuje“; nuotolinė tarpinstitucinių pratybų konferencija „Pasirengimas mobilizacijai ir 

priimančiosios šalies paramos teikimui Tauragės apskrityje“; nuotolinis Nacionalinis 

nevyriausybinių organizacijų forumas; nuotolinis seminaras apie pabėgėlių ir imigrantų integracijos 

skatinimą; nuotolinis pristatymas-diskusija „Savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimas“ su 
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Finansų ministerijos atstovais; Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio 

plano pristatymas (Šilalės kultūros centre). 

2022 metų įsimintiniausi renginiai, susitikimai, seminarai, konferencijos ir kiti renginiai:  

Sausio 13 d. Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis dalyvavo Laisvės 

gynėjų dienos minėjime Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. Merui, kaip tų dienų įvykių 

dalyviui, ši diena ypač svarbi ir atmintina. Minėjime dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys 

Jonas Gudauskas, Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius Gedeminas Sungaila, 

mero pavaduotoja Lineta Dargienė, mero patarėjas Tadas Bartkus. 

 
Pav. Renginio metu Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. 

 

Sausio 26 dieną Šilalės rajono savivaldybės vadovai: meras Algirdas Meiženis, mero 

pavaduotoja Lineta Dargienė, administracijos direktorius Gedeminas Sungaila ir Šilalės kultūros 

centro vyriausiasis režisierius Vytautas Jankauskas, atsiliepdami į Lietuvos žydų (litvakų) 

bendruomenės kvietimą, įsijungti į Tarptautinės Holokausto aukų atminimo  dienos veiklas, aplankė  

žydų žudynių vietą Tūbinių miške. 

 
               Pav. Žydų žudynių vietoje Tūbinių miške. 
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Sausio 28–30 d. Vilniuje, Litexpo parodų centre, vyko tarptautinė turizmo paroda 

„Adventur 2022“. Tauragės apskrities savivaldybės parodoje dalyvavo kartu po viešosios įstaigos 

„Žaliasis regionas“ vėliava. Tauragės, Šilalės, Jurbarko ir Pagėgių savivaldybių atstovai lankytojus 

traukė išskirtiniu – Gyvybės medį simbolizuojančiu – stendu. 

Stendą aplankė LR Seimo nariai Ričardas Juška ir Romualdas Vaitkus, Šilalės 

savivaldybės meras Algirdas Meiženis, Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas 

Mockevičius, Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius, Tauragės rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotojas Tomas Raulinavičius. 

 
Pav. Parodos metu prie gyvybės medį simbolizuojančio stendo. 

 

Vasario 16-osios iškilmingas minėjimas vyko Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio 

bažnyčioje ir prasidėjo šventomis Mišiomis. Jame dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės meras 

Algirdas Meiženis, mero pavaduotoja Lineta Dargienė, administracijos direktorius Gedeminas 

Sungaila, direktoriaus pavaduotojas Virginijus Kvederys. 

  
Pav. Minėjimo metu Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. 
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Kovo 1 d. Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis dalyvavo Šilalės rajono 

savivaldybės kultūros centro organizuojamoje akcijoje ,,Su Ukraina ne vien žodžiais“. Į 

susirinkusius akcijos dalyvius kreipėsi meras A. Meiženis, mero pavaduotoja Lineta Dargienė ir 

Lietuvos Respublikos Seimo narys Jonas Gudauskas.  

 
                                          Pav. Akcijos metu prie Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro. 

 

Kovo 11-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Šilalės Šv. Pranciškaus 

Asyžiečio bažnyčioje apdovanoti Šilalės kraštui nusipelnę žmonės. Penkioliktąjį kartą vykusios 

„Auksinės gilės“ ceremonijos metu skirtos penkios „Auksinės gilės“. Pirmoji „Auksinė gilė“ įteikta 

nepriklausomo laikraščio „Šilalės artojas“ redaktorei Angelei Bartaševičienei. Antrasis 

apdovanojimas įteiktas Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos darbuotojui Aleksui 

Bartkui. Trečioji „Auksinė gilė“ įteikta VšĮ Šilalės rajono ligoninės Priėmimo ir skubiosios 

pagalbos skyriaus vyresniajai slaugytojai Laimai Bernotienei . Ketvirtąja „Auksine gile“ 

apdovanotas Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro vyriausiasis režisierius Vytautas 

Jankauskas. Paskutinysis apdovanojimas įteiktas Šilalės kaimiškosios seniūnijos socialinei 

darbuotojai Angelei Paulienei. 
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            Pav. Po apdovanojimų Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. 

 

Balandžio 5 dieną iškilmingai atidarytas skandinavų kapitalo įmonės UAB „LTP Texdan“ 

naujas siuvimo cechas.  Šilalės rajono Mažrimų kaime įsikūrusio įmonės padalinio atidarymo 

oficialiame renginyje dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis ir savivaldybės 

administracijos direktorius Gedeminas Sungaila.   

 
                                        Pav. UAB ,,LTP Texdan“ naujo siuvimo cecho  atidarymo metu. 

 

Balandžio 27 dieną minima Lietuvos medicinos darbuotojų diena. Ta proga Šilalės rajono 

savivaldybės meras Algirdas Meiženis ir administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 

pasveikino viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės darbuotojus. 
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Pav. Po šventės ir apdovanojimų Šilalės rajono  ligoninėje. 

 

Balandžio 29 d. Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, mero pavaduotoja 

Lineta Dargienė, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Jovita Voverienė 

dalyvavo ,,Aukso paukštės“ apdovanojimo įteikimo ir vaikų folkloro ansamblio ,, Dūzginėlis“  5 

metų sukakties šventėje Šilalės rajono savivaldybės  kultūros centro Laukuvos kultūros namuose. 

Pirmą kartą tokia nominacija skirta Šilalės krašto kolektyvui ir ją pelnė Šilalės rajono savivaldybės 

kultūros centro Laukuvos kultūros namų vaikų folkloro ansamblis ,, Dūzginėlis“ (vadovė Olga 

Jogminienė) kaip,, Geriausias naujai susikūręs mėgėjų meno kolektyvas ir jo vadovas“.  

  

 
Pav. Po  apdovanojimo Šilalės raj.  sav. Laukuvos kultūros namuose.  

 

Balandžio 30 dieną, Motinos dienos išvakarėse, Šilalės rajono savivaldybės meras 

Algirdas Meiženis  Radiškės kaime, Kaltinėnų seniūnijoje gyvenančiai  A.Vasiliauskienei įteikė 

padėką, gėles bei saldžias dovanas, jis perdavė ir savo žmonos Daivos Meižienės bitučių sunešto 
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medaus. Ji padėkos ir pagarbos nusipelnė išauginusi septynis vaikus, juos išauklėjusi dorais, 

darbščiais, pareigingais žmonėmis.  

 
Pav. A. Vasiliauskienės namuose Motinos dienos išvakarėse.  

 

Gegužės 15 dieną Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis dalyvavo Pajūrio 

miestelio bendruomenės organizuotame renginyje, skirtame Tarptautinei šeimos dienai. Renginį 

organizavo ir vedė Pajūrio miestelio bendruomenės pirmininkė Ingrida Syminaitė -Paulauskienė. Su 

švente visus susirinkusius sveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys Romualdas Vaitkus, Šilalės 

rajono savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnijos seniūnė Roma Veščiūnienė, Šilalės rajono 

tarybos narė Saulė Olendrienė, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui Irena Tverijonienė ir Regina Rimkutė, Pajūrio miestelio ,,Bočių“ bendrijos pirmininkė 

Birutė Kuizinaitė, mero patarėjas Tadas Bartkus.  

 
                                            Pav. Šventės metu Pajūrio miestelio seniūnijos poilsiavietėje. 
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Gegužės 20 dieną Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis Krašto apsaugos 

savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės vado pulkininko leitenanto Lino Idzelio 

kvietimu, dalyvavo Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės 31-ųjų 

įkūrimo metinių minėjimo ceremonijoje, vykusioje prie Lietuvos partizanų memorialo Kryžkalnyje. 

Minėjime dalyvavo daug garbingų svečių.  

 
                                         Pav. Minėjimo metu prie Lietuvos partizanų memorialo Kryžkalnyje. 

 

Gegužės 20 dieną Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija iškilmingai šventė šios mokslo 

įstaigos įkūrimo 100-ąsias metines. Šventėje dalyvavo ir Šilalės rajono vadovai: Šilalės rajono 

savivaldybės meras Algirdas Meiženis, mero pavaduotoja Lineta Dargienė, administracijos 

direktorius Gedeminas Sungaila, direktoriaus pavaduotojas Virginijus Kvederys. 

 
                                             Pav. Šventės metu Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje. 

 

Gegužės 21 dieną Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis ir administracijos 

direktorius Gedeminas Sungaila dalyvavo Gatvės muzikos dienos renginyje, kuris iškilmingai buvo 

pradėtas prie Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro. Nuoširdžiai pasveikinę visus šios 
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muzikinės šventės dalyvius, jis įteikė padėką pagrindinei šio renginio organizatorei Šilalės kultūros 

centro instrumentalistei Reginai Mockutei, o Gatvės muzikos dienos muzikantams  ir dainininkams 

(atlikėjams) šakotį. 

 
                                          Pav. Renginio metu prie Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro. 

 

Gegužės 24-ąją organizuota kasmetinė, jau tryliktąjį kartą vykusi, Šilalės rajono gabių 

mokinių pagerbimo šventė, kurią organizavo Šilalės labdaros ir paramos fondas ,,Mūsų ateitis“ 

ir  Šilalės rajono savivaldybė. Daug metų Fondas tradiciškai finansiškai remia vienuoliktokus ir 

dvyliktokus, užėmusius pirmas vietas rajoninėse olimpiadose ir konkursuose. Šiais metais už 

puikius rezultatus apdovanojimai skirti 10 Šilalės rajono mokinių. 

 
                                       Pav. Po apdovanojimų prie Šilalės miesto skvero. 

 

Gegužės 27 dieną Bijotuose iškilmingai pradėti Bijotams, kaip Lietuvos mažosios kultūros 

sostinei 2022, skirti renginiai. Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, sveikino su šia 

įpareigojančia misija ir  knygos ,,Bijotai, istorija, žmonės, darbai“ II tomo išleidimu bei Baublių 

210 metų įkūrimo jubiliejumi. 
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                                                 Pav. Renginio metu Dionizo Poškos Baublių muziejuje Bijotuose. 

 

Gegužės 27-oji Bijotams buvo turtinga renginių. Dieną vainikavo tarptautinio festivalio 

,,Poezijos pavasaris 2022“ renginys, kur skambėjo Lietuvos ir užsienio poetų eilės, buvo įteikta 

Dionizo Poškos premija. Ji šiais metais paskirta poetui, dramaturgui, vaikų literatūros rašytojui, 

literatūros kritikui Liudvikui Jakimavičiui už 2021 m. išleistą poezijos knygą ,,Paliktos paletės“. 

Kadangi premijos laureatas nedalyvavo, Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis su 

geriausiais linkėjimais diplomą ir gėles perdavė literatūrologui, poetui Sauliui Vasiliauskui. 

 
                                          Pav. Diplomo įteikimo metu Dionizo Poškos Baublių muziejuje Bijotuose. 

 

Gegužės 30 dieną Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis dalyvavo Šilalės 

rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sporto šventėje ,,Vaikystės spindulėlis 

2022“. Šventėje dalyvavo buvęs šio darželio ugdytinis, o dabar Lietuvos galiūnas Karolis 

Aleksandravičius. Šventinei eisenai iš Šilalės lopšelio-darželio kiemo iki Šilalės miesto stadiono 

išsirikiavo net 20 komandų iš įvairių Šilalės rajono ugdymo įstaigų. 
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                                  Pav. Vaikų sporto šventės ,,Vaikystės spindulėlis 2022“ akimirka. 

 

Birželio 2 dieną Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis ir mero pavaduotoja 

Lineta Dargienė pasveikino Bilionių seniūnijos Gulbių kaimo gyventoją Anicetą Balčiutę su 100-

mečio jubiliejumi. Meras A. Meiženis sveikindamas ilgaamžę akcentavo, kad gatvėje sutikęs 

niekada nebūtų įtaręs, kad gerbiamajai Anicetai šimtas metų, nes atrodo tikrai bent penkiolika metų 

jaunesnė, palinkėjo sveikatos, geros nuotaikos ir, žinoma, dar ilgai gyventi. Vicemerė L. Dargienė 

įteikdama dovanų šiltą pledą akcentavo, kad esant šiemečiam orui tai reikalinga dovana ir  

palinkėjo, kad sulauktų ir 110 jubiliejaus. 

 
                                      Pav. 100 – metės pagerbimo šventė Šilalės rajono ligoninėje. 

 

Birželio 4 dieną Tauragės apskrities dainų šventėje ,,Karšuvos žemės vaikai“  dalyvavo 

Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, mero pavaduotoja Lineta Dargienė, 

administracijos direktorius Gedeminas Sungaila, direktoriaus pavaduotojas Virginijus Kvederys, 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Jovita Voverienė.  
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                                            Pav. Dainų šventės metu Tauragės vasaros estradoje. 

 

Birželio 10 dieną Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis dalyvavo 

finaliniame Norberto Paškevičiaus parke vykusiame medžio, akmens, tapybos ir kitų meno šakų 

plenero  ,,Bijotų atspindžiai 2022“ renginyje. Jis įteikė padėkas šio turiningo ir prasmingo renginio 

iniciatoriams ir vykdytojams. 

 
                                                  Pav. Padėkos įteikimo akimirka Norberto Paškevičiaus parke Bijotuose. 

 

Birželio 11 dieną Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis dalyvavo Šilalės 

Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje vykusiame ,,Šilalės vasaros muzikos festivalio 2022“ 

atidaryme. Jis pasidžiaugė, kad Šilalės krašto žmonėms vėl suteikta galimybė  pasiklausyti aukšto 

muzikinio lygio chorinio dainavimo bei kamerinio orkestro koncerto. Pasveikino visus susirinkusius 

į vasaros muzikos festivalio  atidarymo koncertą Šilalės bažnyčioje. 
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                             Pav. Festivalio atidarymas Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. 

 

 Birželio 14-ąją, minint Gedulo ir vilties dieną, gyventojai rinkosi Šilalės 

Nepriklausomybės aikštėje į atminties akciją „Ištark, išgirsk, išsaugok“. Septintus metus 

organizuojamas minėjimas šiemet vyko dvylikoje savivaldybių, tarp kurių ir Šilalė. Jo metu buvo 

siekiama perskaityti per 110 000 buvusių tremtinių ir politinių kalinių vardų, pavardžių ir likimų. 

Šilalėje perskaityta virš 2000 pavardžių. 

      Minėjime dalyvavę Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, jo pavaduotoja 

Lineta Dargienė, Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila ir jo pavaduotojas Virginijus 

Kvederys birželio 14-ąją įvardijo kaip dieną, palikusią gilų randą mūsų istorijoje, mūsų krašto ir 

tautos gyventojų likimuose. 

 
                                                  Pav. Minėjimo metu Šilalės Nepriklausomybės aikštėje. 

 

Birželio 14 dieną Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis ir mero 

pavaduotoja Lineta Dargienė dalyvavo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje organizuotame 

renginyje „Improvizuota kino studija“, skirtame Lietuvos rašytojos, tremtinės, gydytojos Dalios 
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Grinkevičiūtės 95-osioms gimimo bei 35-osioms mirties metinėms paminėti ir režisieriaus Justino 

Lingio dokumentinio filmo „Daktarė Dalia Grinkevičiūtė“ pristatyme. 

 
                                          Pav. Renginio metu Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje. 

 

Birželio 14 dieną Gedulo ir vilties dienos vakare, po Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio 

bažnyčioje aukotų šventų Mišių, iškilminga eisena patraukė į kapines prie paminklo tremtiniams, 

kur ir vyko minėjimas. Kalbėję Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, Šilalės Šv. 

Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios klebonas Saulius Katkus, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 

sąjungos Šilalės filialo pirmininko pavaduotojas Antanas Rašinskas priminė apie prieš 81 metus 

pradėtą trėmimą, akcentuodami, kad tų įvykių negalime pamiršti,  sutapatino juos su dabartiniais 

karo veiksmais Ukrainoje.  

 
                                          Pav. Minėjimo metu prie paminklo tremtiniams Šilalėje. 

 

. 

 

 Birželio 17-ąją, buvo duotas startas gatvių lenktynėms Kvėdarnoje. Buvo įdomus, 

žiūrovams patrauklus reginys, kuriame tuo pačiu metu toje pačioje gatvėje paraleliai startavo du 
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automobiliai, o finiše nugalėtojų ekipažas buvo matomas plika akimi. Birželio 19 d. ralis finišavo 

tradicinėje šių lenktynių pabaigtuvių vietoje – šalia Prezidentūros esančioje Simono Daukanto 

aikštėje, kur uždarymo ceremonijoje ralio „Aplink Lietuvą 2022“ nugalėtojų ekipažui buvo įteiktas 

pagrindinis lenktynių trofėjus – Prezidento Gitano Nausėdos taurė. Apdovanojimus sportinės 

rungties,  vykusios Kvėdarnoje, nugalėtojams įteikė ir Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas 

Meiženis. SGC-4 klasės Vyčio Pauliukonio ir Audronio Gulbino ekipažas pasirodė geriausiai tiek 

visame ralyje, tiek Kvėdarnoje vykusiame etape, todėl jiems įteikta tiek pagrindinė Lietuvos 

Respublikos  Prezidento Gitano Nausėdos, tiek Šilalės rajono savivaldybės mero Algirdo Meiženio 

taurės. Ceremonijos metu apdovanoti Kvėdarnos etapo atskirų rungčių prizininkai, paskelbti ir kitų 

savivaldybių vadovų apdovanojimai. 

 
                                         Pav. Kvėdarnos etapo prizininkai Simono Daukanto aikštėje. 

 

Birželio 18 d. Šilalės rajono gatvėmis nusidriekė dviratininkų, dalyvavusių XXV 

Tarptautinėse dviratininkų lenktynėse Šilalės rajono mero taurei ir Baltijos šalių taurei laimėti, 

virtinė. Lenktynių startas duotas Šilalėje, prie Šilalės rajono savivaldybės pastato. Varžybų dalyvius 

sveikino ir sėkmingų varžybų linkėjo Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis. 
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                    Pav. Prieš XXV Tarptautinių dviratininkų lenktynių startą Šilalėje 

 

Liepos 6 dieną Valstybės – Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo – dienos 

renginiuose Bijotuose dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, jo 

pavaduotoja Lineta Dargienė bei nemažas būrys garbingų svečių. Gražus sutapimas, kad padėka už 

interaktyvaus akmens sosto ir koplytstulpio su įamžintais išnykusiais Bijotų seniūnijos kaimais 

sukūrimą skulptoriui Mindaugui Jankauskui įteikta jo vardo dieną. 

Padėkota buvo ir Bijotų seniūnijos gyventojams, vienaip ar kitaip prisidėjusiems prie 

šventinių renginių. O didžiausios padėkos nusipelnė Bijotų bendruomenės pirmininkė Laura 

Pundinienė ir Bijotų seniūnijos seniūnas Ignas Gužauskis. 

 
                                               Pav. Po padėkos įteikimo šventės metu Bijotuose. 

 

Liepos 15 dienos vakare Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, 

administracijos direktorius Gedeminas Sungaila, direktoriaus pavaduotojas Virginijus Kvederys bei 

nemažas būrys garbingų svečių dalyvavo Vytogaloje vykusiame Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 

89-ojo skrydžio, Vytogalos 460-ies metų paminėjimo šventėje. Muziejaus kiemelyje buvo 

aukojamos šventos Mišios už Darių ir Girėną bei Vytogalos bendruomenę.  
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                                           Pav. Vytogaloje dviejų sukakčių paminėjimo šventėje. 

 

Liepos 23 dieną Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis pasveikino ir 

padėkojo kasmet susirenkantiems ant aukščiausio Žemaitijos kalno į Medvėgalio menų festivalį, o 

ypač jo sumanytojui ir šio renginio vedėjui Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro vyriausiajam 

režisieriui Vytautui Jankauskui.   

Vienas nerizikavęs imtis šio sumanymo, V. Jankauskas nuvažiavęs į Varnių regioninio 

parko direkciją ir pasiūlęs parko direktorei Irenai Zimblienei kartu rengti Medvėgalio menų 

festivalį. Pastarajai sutikus, V. Jankauskas pakvietė prie šio sumanymo įgyvendinimo prisijungti ir 

Loretą Bartkutę. Taip priešpaskutinis liepos savaitgalis tapo tradiciniu Medvėgalio menų festivaliu, 

sutraukiančiu iš įvairių Lietuvos vietų į šį unikalų Šilalės krašto kampelį, kur ant Medvėgalio kalno 

jau šešioliktą kartą rinkosi mėgstantys rimtą meną, muziką, dainą, kiną.  

 
                                  Pav. Meras sveikina Medvėgalio festivalio dalyvius ir žiūrovus. 

 

              Rugpjūčio 3 dieną Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis pradėjo jau 489 

metus skaičiuojančios Šilalės tradicinę miesto šventę. Meras A. Meiženis pasidžiaugė jau ne pirmą 

kartą parodytu muzikiniu spektakliu ,,Intrigų miestas“, kurio pažiūrėti susirinko pilnutėlė Šilalės 
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kultūros centro salė. Akcentavo, kad Šilalė turi didžiuotis turėdama tiek muzikalių ir talentingų 

žmonių, kurie negailėdami savo laisvalaikio kuria nuostabius muzikinius spektaklius, padėkojo 

minėto spektaklio režisieriui Antanui Kazlauskui. Meras  negailėjo susižavėjimo ir dėkingumo 

žodžių „Šokio teatro“ performansas „Angelai“, šokio studijos ,,Salto“ ir Šilalės meno mokyklos 

šokėjams bei jų  vadovei Aušrai Danisevičienei.  

 
                               Pav. Miesto šventės atidarymo metu prie Šilalės r. sav. kultūros centro. 

 

Rugpjūčio 3–6 d. Šilalė šventė 489-ąjį miesto gimtadienį. Keturias dienas trukusiuose 

renginiuose gausiai lankėsi miesto ir rajono gyventojai, svečiai, šventė subūrė sporto, meno 

entuziastus ir visus, norinčius turiningai praleisti laiką. Įvairiose Šilalės miesto erdvėse vyko 

daugiau kaip 40 įvairiausių renginių, užsiėmimų, skirtų tiek suaugusiems, tiek mažiesiems šventės 

dalyviams. 

Oficialaus svečių priėmimo metu, kuriame dalyvavo Tauragės, Šilutės, Jurbarko rajonų, 

Rietavo ir Pagėgių savivaldybių atstovai, Šilalės miesto partneriai iš Borščivo, Kandavos, 

Stavenhageno ir Krasniko, Tarybos nariai, Šilalės garbės piliečiai, įvairių įstaigų ir organizacijų 

atstovai ir kiti garbingi svečiai, pasirašytas atnaujintas bendradarbiavimo susitarimas su Ukrainos 

Respublikos Ternopolio apskrities Borščivo miesto teritorine bendruomene. 



56 

 

 

 

 
                                             Pav. Su miesto svečiais prie Šilalės rajono savivaldybės. 

 

Rugpjūčio 6-ąją, per Šilalės miesto šventę, iškilmingai paskelbti nominantai: 

 Konradas Bastianas (Konrad Bastian), filantropas ir Šilalės krašto gerbėjas, 

bendradarbiaujantis ir tiekiantis humanitarinę pagalbą Šilalės rajono gydymo, globos, religinėms 

įstaigoms ir organizacijoms; 

 Kazys Misius, inžinierius, kraštotyrininkas, istorikas, enciklopedininkas, mokslo 

darbuotojas ir visuomenininkas – už pasiaukojimą Šilalės kraštui, jo istorijos tyrinėjimą ir 

garsinimą, už filantropinę veiklą; 

 Kunigas kanauninkas Petras Linkevičius – už bendruomenės subūrimą, už jo 

pastangomis atstatytą 1988-aisiais metais sudegusią Kaltinėnų bažnyčią, jo iniciatyva Kaltinėnuose 

įsteigtą pirmąją senelių prieglaudą rajone, įkurtą Dvasingumo parką; 

 Dalia Grinkevičiūtė (1927–1987), gydytoja, tremtinė, atsiminimų „Lietuviai prie 

Laptevų jūros“ autorė, viena ryškiausių tremties literatūros rašytojų, lietuvių tautos tremties 

išgyvenimų liudytoja ir metraštininkė – už autentiškus ir pirmą kartą pasauliui viešai paskelbtus 

prisiminimus apie tremtį. 

Liepos 28-ąją Šilalės rajono savivaldybės taryba nusprendė Šilalės garbės piliečio vardą 

suteikti keturiems Šilalės kraštui nusipelniusiems asmenims. 
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                                              Pav. Šilalės garbės piliečiai po nominacijų įteikimo. 

 

Rugpjūčio 8 d., Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka šiemet švenčia savo 

gyvavimo 85-erių metų jubiliejų. Su šia gražia sukaktimi bibliotekos darbuotojus pasveikino Šilalės 

rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, jo pavaduotoja Lineta Dargienė ir Administracijos 

direktoriaus pavaduotojas Virginijus Kvederys. 

 
                                   Pav. Po sveikinimų Šilalės r. savivaldybės viešoji bibliotekoje. 

 

Rugpjūčio 18-ąją d. Vingininkuose gyvenančiai Mortai Klipštienei sukako 100 metų.  

 Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis,  administracijos direktorius Gedeminas 

Sungaila, Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūnas Aloyzas Vaičiulis pasveikino gerbiamąją M. 

Klipštienę 100-mečio jubiliejaus proga bei palinkėjo jai sveikatos, geros nuotaikos, ramių ir šviesių 

gyvenimo dienų,  meras A. Meiženis užrišo jubiliejinę juostą. Šimtametė jau šešiolika metų gyvena 

kartu su dukros Rūtos  ir jos vyro Algio Straukų šeima.  
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                                              Pav. Po sveikinimų šimtametės dukros namuose. 

 

Rugpjūčio 23 d. Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis vakarą dalyvavo 

Europos dienos stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio dienos minėjime Šilalės Šv. 

Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. Meras A. Meiženis pabrėžė, kad praėjus trisdešimt trims metams 

kai Baltijos kelyje susikibo rankomis trys dėl laisvės kovojančios Baltijos valstybės, o šiandien mes 

turime ketvirtą prie mūsų prisijungusią - Ukrainą kuri kovoja dėl savo laisvės, todėl palaikykime ją. 

 
                                Pav. Minėjimo metu Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. 

 

Rugsėjo 1 d. Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis dalyvavo rugsėjo 1-

osios šventėje, kuri vyko Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje. Meras pasveikino  gimnazistus, 

mokytojus, gimnazijos bendruomenę su mokslo ir žinių diena. Meras A. Meiženis akcentavo, kad 

gimnazistams būtina gerai įsisavinti  mokytojų perteikiamas žinias, nes įgytos žinios, tai  vartai į 

būsimą gyvenimą.  Gimnazijos direktorius Stasys Norbutas sveikindamas visus su švente palinkėjo, 

kad atsinešta vasariška nuotaika kuo ilgiau išsilaikytų gimnazistų širdyse, nes su gera nuotaika, 

geriau ir mokytis sekasi. Gimnazistų atstovai  sveikino šventinio renginio dalyvius.  
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                                       Pav. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos kiemelyje. 

 

Rugsėjo 3 dieną Rusnės saloje Šilalės rajono savivaldybės komanda dalyvavo 

Tarptautiniame žuvienės virimo čempionate. Šilalės rajono savivaldybės merui Algirdui Meiženiui, 

„Šilalės gaspadorių“ komandos vadovei, mero pavaduotojai Linetai Dargienei, Šilalės rajono 

savivaldybės administracijos direktoriui Gedeminui Sungailai buvo užrištos prijuostės su išskirtine 

Žuvienės virimo čempionato 2022 m. simbolika. Nepakartojamo skonio žuvienę virė Raimundas 

Petrauskas su žmona Natalija, kuri  visus vaišino ir savo pagaminta namine gira. Virėjai taip pat 

buvo apdovanoti išskirtinėmis čempionato prijuostėmis. 

 
                                    Pav. ,, Gaspadorių“ komanda simbolinėje valtyje Šilalė 
. 

Rugsėjo 10 diena Vingininkų kaimo bendruomenei buvo neeilinė, ji šventė savo 

bendruomenės įsteigimo 15-os metų jubiliejų. Kaip ir įprasta, švęsti susirinko ne tik bendruomenės 

nariai, bet ir gausus būrys garbingų svečių. Bendruomenę sveikino: Šilalės rajono savivaldybės 

meras Algirdas Meiženis, mero pavaduotoja Lineta Dargienė, administracijos direktoriaus 

pavaduotojas Virginijus Kvederys, mero patarėjas Tadas Bartkus, tarybos narė Rima Norvilienė, 
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Šilalės VVG pirmininkė Teresė Jankauskienė, Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūnas Aloyzas 

Vaičiulis. 

 
                                         Pav. Vingininkų kaimo bendruomenės šventės metu. 

 

Rugsėjo 16 dienos  pamokos Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos pirmokėliams bei 

Upynos skyriaus pirmokėliams ir jų mokytojoms prasidėjo neįprastai – mokytis visi atvyko į Stasio 

Girėno gimtinę – muziejų. Ir ne bet ko, o pilietiškumo. Pasveikinti su pirmąja pilietiškumo pamoka 

į muziejų atvyko ir Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis. Jis nuoširdžiai sveikino 

pirmokėlius, linkėjo mokykloje gerai mokytis nuo pat pirmų dienų, kad galėtų gyvenime pasiekti 

savo išvajotų profesijų ir tikslų,  įteikė kiekvienam pirmokėliui rašytinį linkėjimą. 

 
                                      Pav. Pilietiškumo pamoka Stasio Girėno gimtinėje muziejuje. 

 

Rugsėjo 16 d. vakarą  Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis pasveikino 

etninės kultūros akcijos ,,Visa Lietuva šoka“ ir etninės kultūros mokymų  dalyvius. Gausus būrys 

šokio ir muzikos entuziastų vos tilpo Šilalės kultūros centro fojė. 

Prieš etninės kultūros akciją „Visa Lietuva šoka“ Šilalės kultūros centro fojė veikė įvairios 

kultūrinės dirbtuvės. Senovinių žaidimų turnyro kiemeliui vadovavo Ilona Balsienė. Apyrankių 
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pynimo mokė Lina Šimkūnienė, nesudėtingų žemaitiškų  žaislų gamybos norinčiuosius mokino 

Eugenijus Jurevičius, su kulinariniu paveldu pažindino Simona Kanapinskaitė, paukščių čiulbėjimo 

atkartojimo paslaptimis dalinosi savanorė Augustė Bertašiūtė.  

 
                                                 Pav. Akcijos metu Šilalės kultūros centro fojė. 

 

Rugsėjo 20 d. popietę Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis  Šilalės Vlado 

Statkevičiaus muziejuje pasveikino mūsų kraštietę Ievą Vitartaitę asmeninės gamtinio dekoro 

floristinės parodos ,,Samanų paveikslai“ pristatymo proga ir įteikė padėką bei simbolinę gėlių 

puokštę, kurią menininkė žadėjo tikrai panaudoti savo kūryboje.  

                       
                                         Pav. Parodos atidarymo metu V. Statkevičiaus muziejuje. 

 

 Rugsėjo 23 dieną, minima Lietuvos žydų genocido diena.  Šilalės rajono savivaldybės 

meras Algirdas Meiženis ir mero pavaduotoja Lineta Dargienė aplankė žydų žudynių vietas Tūbinių 

miške, pagerbdami aukų atminimą. Aukų atminimą pagerbė ir Šilalės kaimiškosios seniūnijos 

seniūnas bei darbuotojai. 
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                                                             Pav. Tūbinių miške prie paminklo. 

 

Rugsėjo 30 dieną Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis dalyvavo Angelų 

sargų – Policijos dienos minėjime Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. Meras A. Meiženis 

įteikė padėkas Tauragės AVPK Šilalės r. PK Reagavimo skyriaus viršininkui Zigmantui Grabauskui 

ir Veiklos skyriaus viršininkui Gintui Vaičikauskui. 

     Policijos dienos minėjime dalyvavo nemažai garbingų svečių: Lietuvos Respublikos Seimo 

narys Jonas Gudauskas, Šilutės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Sigitas Šeputis, Pagėgių 

savivaldybės mero patarėjas Virginijus Komskis, Tauragės rajono savivaldybės atstovai, Klaipėdos 

apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras Gražvydas 

Žebelis, Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės Sienos kontrolės skyriaus 

viršininkas Laimonas Pocius, Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šilalės priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos viršininkas Vaidotas Kėbla, Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Kęstučio šaulių 7-

osios rinktinės vadas Kęstutis Bauža, Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono 

štabo viršininkas Gintaras Hofmanas. 

 
                           Pav.  Policijos dienos minėjime Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. 
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Spalio 1 d. Šilalėje šurmuliavo tradicinė Šilalės rajono žemdirbių šventė. Puikus oras ir 

įvairūs pasirodymai 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, buvo galima įsigyti įvairių rankdarbių, ūkininkų užaugintų 

gėrybių ir pagamintų produktų, sodinukų ir kitų prekių bei gaminių. 

 
Pav. Rajono gražiausių sodybų šeimininkai po apdovanojimo. 

 

Spalio 4 d. Šilalės kultūros centre vyko jau tradicija tapęs šventinis renginys, skirtas 

Lietuvos socialinių darbuotojų, Angelų sargų (policijos), Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai ir 

Tarptautinei mokytojų dienai paminėti. Šventės dalyvius sveikino ir visų rajono gyventojų vardu 

padėkos žodžius tarė Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, jo pavaduotoja Lineta 

Dargienė, Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila, administracijos Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vedėja Rasa Kuzminskaitė ir Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėja Reimunda 

Kibelienė. Jie pasidžiaugė, jog į šį minėjimą susirinko tiek daug skirtingų profesijų atstovų, 

padėkojo už prasmingą darbą ir atsidavimą kiekvienam krašto gyventojui – nuo mažiausio iki 

vyriausio, linkėjo sėkmės tolimesniuose darbuose. 

Po gražių ir prasmingų žodžių už atsidavimą profesijai, ilgametę nuoširdžią veiklą ir reikšmingus 

darbus įteiktos Savivaldybės padėkos. 
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Pav. Šventinio renginio metu Šilalės rajono kultūros centre. 

 

Spalio 6 d. Šilalės rajono ligoninė iškilmingai paminėjo savo gyvavimo 70-ies metų 

jubiliejų. Šia iškilminga proga visą ligoninės kolektyvą sveikino Šilalės rajono savivaldybės 

vadovai: Meras Algirdas Meiženis, mero pavaduotoja Lineta Dargienė, administracijos direktorius 

Gedeminas Sungaila, direktoriaus pavaduotojas Virginijus Kvederys. Šilalės ligoninės 70-mečio 

minėjimo proga, mero padėkos įteiktos: Jolantai Milišiūnienei, direktoriaus pavaduotojai medicinai, 

gydytojai anestezologei reanimatologei; Juozapui Mačiukaičiui Priėmimo skyriaus vedėjui, vidaus 

ligų gydytojui; Danutei Batutienei, operacinės vyriausiajai slaugytojai, Onai Lankauskienei, 

Pediatrijos skyriaus vaikų slaugytojai, Mindaugui Uksai, informacinių technologijų specialistui. 

Minėjimo metu Šilalės garbės piliečiui Konradui Bastianui buvo įteiktas Šilalės garbės 

piliečio ženklas, Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimo nuorašas, patvirtinantis Šilalės 

garbės piliečio vardo suteikimą, mero sveikinimas bei simbolinė gėlių puokštė.  

 
                           Pav. Šilalės garbės piliečio ženklo įteikimas Ligoninės 70-mečio šventės metu. 

 

 Gruodžio 22 d.,  100-ąjį gimtadienį švenčiančią Šilalėje gyvenančią Bronislavą Mejerienę 

sveikino ir stiprios sveikatos, artimųjų meilės, rūpesčio, geros nuotaikos, gyvenimo džiaugsmo 
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linkėjo Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, Administracijos direktorius 

Gedeminas Sungaila, Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėja Reimunda Kibelienė, Šilalės 

miesto seniūnė Eglė Straukienė.  

 
                                           Pav. Sveikinimai Bronislavos Mejerienės  namuose. 

 

2.8. Dalykiniai susitikimai, pasitarimai ir sutarčių, susitarimų pasirašymai 

 

Vasario 10 d., Šilalėje kartu su komanda lankėsi švietimo, mokslo ir sporto ministrė 

Jurgita Šiugždinienė. Susitikimo metu ministrei pristatyta Šilalės rajono švietimo būklė, kalbėta 

apie pertvarkas švietimo srityje, mokyklų tinklų stiprinimą, įtraukujį ugdymą, diskutuota apie 

„Tūkstantmečio mokyklų“ programą, jos įgyvendinimo galimybes ir perspektyvas. 

             Ministrės vizitas prasidėjo nuo apsilankymo Šilalės rajono savivaldybėje, kur kartu su 

Šilalės rajono savivaldybės vadovais, savivaldybės specialistais, Šilalės rajono savivaldybės tarybos 

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto nariais buvo aptarta Šilalės rajono švietimo 

būklė, kylančios problemos ir pasiekimai.  

 
                                           Pav. Susitikimo metu Šilalės rajono savivaldybėje. 
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Vasario 28 d., atsižvelgdama į Rusijos vykdomus karo veiksmus ir vykdomą karinę 

agresiją prieš Ukrainą ir jos žmones, Šilalės rajono savivaldybės taryba pasirašė rezoliuciją „Dėl 

Rusijos veiksmų prieš Ukrainą pasmerkimo“. Rezoliucijoje informuojama, kad nutraukiamos 

bendradarbiavimo sutartys su trimis Rusijos miestais Kaliningrado srityje – Sovetsku, Slavsku ir 

Mamonovu. 

Rezoliucijoje išreiškiama parama Ukrainos nepriklausomybei, suverenumui ir teritoriniam 

vientisumui su jos tarptautiniu mastu pripažintomis sienomis ir griežtai smerkiama Rusijos 

vykdoma prieš Ukrainą neišprovokuota karinė agresija, kelianti grėsmę civilių saugumui. 

 

                                                             Pav. Rezoliucijos pasirašymo metu. 

 

Gegužės 18 d. Jurbarko autobusų stoties teritorijoje vyko simbolinės kapsulės įkasimo 

ceremonija, pažyminti naujos ir modernios autobusų stoties statybos pradžią – įvykį, kurio Jurbarko 

rajono bendruomenė laukė daugybę metų. 

Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, Tauragės rajono 

savivaldybės meras Dovydas Kaminskas, Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius ir 

Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, pasirašę laišką ateities kartoms, pasidžiaugė 

regiono savivaldybių bendradarbiavimu ir bendro darbo rezultatais – kuriama viso regiono 

gyventojams svarbia infrastruktūra.  
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                                             Pav. Kapsulės įkasimo ceremonijos metu Jurbarke. 

 

Liepos 1-ąją Šilalėje lankėsi ir su Šilalės rajono savivaldybės vadovais ir specialistais 

susitiko Lietuvos Respublikos Seimo narys Jonas Gudauskas ir Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo viceministras Martynas Šiurkus. Vizito savivaldybėje metu aptarti socialinės 

srities savivaldybės investiciniai projektai, kartu su ukrainiečių bendruomenės atstove aptarti jų 

bendruomenei aktualūs klausimai. Prieš susitikimą savivaldybėje svečiai lankėsi Kaltinėnų ir 

Kvėdarnos parapijų senelių globos namuose, dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos 

surengtame vaikų patyriminės stovyklos uždarymo renginyje, susitiko su Žadeikių senjorų dienos 

centro „Šventai“ įkūrėjais ir lankytojais. 

                       

                                                        Pav. Susitikimo metu Šilalės rajono savivaldybėje. 

 

 

Rugpjūčio 5 d. į Šilalę atvyko Ukrainos Respublikos Ternopolio apskrities Borščivo 

miesto teritorinės bendruomenės delegacija. Vizito tikslas – pasirašyti atnaujintą Šilalės ir Borščivo 
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bendradarbiavimo sutartį ir Šilalės miesto 489-ojo gimtadienio proga mūsų kraštui padovanoti 

ukrainietiškus pasirodymus, padėkoti gyventojams už pagalbą šiuo sunkiu Ukrainai metu. 

Vizitas Šilalėje prasidėjo nuo susitikimo Šilalės rajono savivaldybėje, kur aptarta 

atnaujintos sutarties pasirašymo procedūra, miesto šventės programa. Borščivo miesto teritorinės 

bendruomenės meras Igoris Čopikas parašė savo palinkėjimą ir padėką į Savivaldybės garbės 

knygą. 

 

                                                 Pav. Ukrainiečių delegacija su rajono vadovais. 

 

Rugpjūčio 6 d. Oficialaus svečių priėmimo metu, kuriame dalyvavo Tauragės, Šilutės, 

Jurbarko rajonų, Rietavo ir Pagėgių savivaldybių atstovai, Šilalės miesto partneriai iš Borščivo, 

Kandavos, Stavenhageno ir Krasniko, Tarybos nariai, Šilalės garbės piliečiai, įvairių įstaigų ir 

organizacijų atstovai ir kiti garbingi svečiai, pasirašytas atnaujintas bendradarbiavimo susitarimas 

su Ukrainos Respublikos Ternopolio apskrities Borščivo miesto teritorine bendruomene. 

 

                                     Pav. Bendradarbiavimo sutarties pasirašymo momentas. 
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Rugpjūčio 17 d. Šilalės rajono savivaldybėje vyko dalykinis pasitarimas dėl naujų 

regioninių viešojo transporto maršrutų Tauragės regione, kuriame dalyvavo Tauragės, Jurbarko, 

Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių vadovai, Centrinės projektų valdymo agentūros ir VšĮ 

„Žaliasis regionas“ atstovai. 

 

                            Pav. Dalykinio pasitarimo metu Šilalės rajono savivaldybėje. 

 

Rugsėjo 15 d. Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis ir Prancūzijos 

Respublikos įmonės SAS „OPI Conseil“, valdančios „Senior Group“ prekės ženklą, padalinio 

vadovas Rimvydas Vaštakas pasirašė Susitarimą Memorandumą dėl bendradarbiavimo kuriant 

„Senjorų kvartalą“ arba „Miesto tipo“ socialinės globos šeimos tipo namus Šilalės krašte. Šiuo metu 

svarstoma galimybė tokius namus įsteigti Bijotuose esančiame mokyklos pastate. 

 

                    Pav. Susitarimo Memorandumo pasirašymo metu Šilalės rajono savivaldybėje. 
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Spalio 14 d. Šilalėje lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo narė, Aplinkos apsaugos 

komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė ir Seimo narys Jonas Gudauskas. Kartu su Šilalės rajono 

savivaldybės meru Algirdu Meiženiu, Administracijos direktoriumi Gedeminu Sungaila, jo 

pavaduotoju Virginijumi Kvederiu, savivaldybės specialistais ir UAB „Šilalės vandenys“ (toliau – 

Bendrovė) atstovais susitikimo metu kalbėta apie Bendrovės veiklą, planus, aptarti kiti aktualūs 

klausimai. 

 

                                                     Pav. Susitikimo metu Šilalės rajono savivaldybėje. 

 

Spalio 20 d. Šilalės rajono savivaldybėje vyko Melioracijos fondo steigimo ir naudojimo 

principų ir perspektyvų pristatymas. Plačiau šį projektą pristatė nuotoliniu būdu susitikime 

dalyvavęs žemės ūkio viceministras Donatas Dudutis. Pristatyme taip pat dalyvavo Seimo nariai 

Romualdas Vaitkus ir Jonas Gudauskas, Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila, jo pavaduotojas Virginijus Kvederys, 

Savivaldybės tarybos nariai, Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus specialistai, rajono ūkininkai 

ir kiti. Šio pristatymo tikslas – įvertinti galimybes steigti melioracijos fondą. 

 

                                           Pav. Pristatymo metu Šilalės rajono savivaldybėje. 
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Spalio 26 d. Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, jo pavaduotoja Lineta Dargienė, 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila ir jo pavaduotojas Virginijus Kvederys susitiko su 

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – 

Departamentas) direktoriumi Virginijumi Vitalijumi Vilkeliu ir jo pavaduotoja Daiva Beliackiene. 

Departamentas yra įstaiga, kurios paskirtis organizuoti, kontroliuoti ir koordinuoti ministerijų, 

Vyriausybės įstaigų, savivaldybių ir ūkio subjektų pasirengimą mobilizacijai, taip pat organizuoti civilinių 

institucijų dalyvavimą teikiant priimančiosios šalies paramą. Susitikimo metu kalbėta apie funkcijų ir pareigų 

civilinės saugos srityje vykdymą, aptarta civilinės saugos būklė Šilalės rajono savivaldybėje. 

 

                                            Pav. Susitikimo metu Šilalės rajono savivaldybėje. 

 

 

BAIGIAMASIS ŽODIS 
 

Baigdamas ir apibendrindamas šios ataskaitos pristatymą pastebėsiu, kad per praėjusius 

metus mums tikrai pavyko padaryti nemažai gerų darbų. Todėl ir dėkoju, pirmiausia tarybos 

nariams, kolegoms, administracijos darbuotojams už per šią kadenciją nuveiktus gerus darbus 

Šilalės krašto ir gyventojų labui. Nors kartais kai kuriais klausimais nuomonės ir išsiskirdavo, būta 

ir ginčų, manau, jog galiausiai mums pavykdavo priimti tikrai neblogus sprendimus.  

Linkiu visiems didesnės tolerancijos ir pagarbos žmogui. Mažiau rietenų, demagogijos ir 

populizmo, daugiau konstruktyvumo, objektyvumo ir racionalumo, laikytis priesaikos. Be abejonės, 

taip pat linkiu ir sveikatos, asmeninės laimės bei sėkmės dirbant mūsų žmonėms.  
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