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Posėdžio pirmininkė – Rasa Kuzminskaitė.

Posėdžio sekretorė – Jolanta Raudonienė.

Į Šilalės rajono savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai. Posėdyje dalyvavo 24 Tarybos

nariai (sąrašas pridedamas). Dėl pateisinamos priežasties nedalyvavo Raimundė Gečienė.

Posėdyje dalyvavo: 58 kviestieji asmenys (sąrašas pridedamas).

Posėdyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Remigijus Žemaitaitis, Vyriausybės

atstovo Tauragės apskrityje vyriausiasis patarėjas Rimas Bytautas ir patarėja Eugenija Žiauberienė,

Šilalės rajono savivaldybės rinkimų komisijos nariai, savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų

vadovai, seniūnai, Administracijos darbuotojai, žiniasklaidos atstovai.

Posėdį pradėjo Šilalės rinkimų apylinkės Nr. 46 komisijos pirmininkė Rasa Kuzminskaitė.

Ji pasveikino naujai išrinktus Tarybos narius ir pakvietė sugiedoti Tautišką giesmę.

Po Tautiškos giesmės, Rasa Kuzminskaitė supažindino naujai išrinktus Tarybos narius su

šio posėdžio vedimo tvarka ir informavo, kad naujai išrinktos kadencijos Tarybos nario įgaliojimai

prasideda tuomet, kai Tarybos narys prisiekia. Kiekvienas Tarybos narys prisiekia padėjęs ranką ant

Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir perskaito pasirinktą vardinės priesaikos tekstą:

1. Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir

įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų,

pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus.

2. Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir

įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų,

pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tepadeda man Dievas.

Tarybos narys, perskaitęs priesaikos tekstą, pasirašo po juo ir atiduoda priesaikos lapą R.

Kuzminskaitei. Po priesaikos, kiekvienam Tarybos nariui įteiktas Tarybos nario pažymėjimas,

ženkliukas ir gėlė. Pasirašyti vardiniai Tarybos narių priesaikos lapai pridedami.

Tarybos narys Algirdas Meiženis – meras, prisiekė paskutinis. Po priesaikos vyriausiasis

pagal amžių Tarybos narys Petras Dargis, uždėjo naujai prisiekusiam merui Algirdui Meiženiui

mero regalijas.

Naujai prisiekęs meras padėkojo Jonui Gudauskui už sunkų darbą ir įteikė prisiminimo

dovaną – sumažintą suvenyrinę mero regalijų kopiją.

Po visų Tarybos narių priesaikos R. Kuzminskaitė paskelbė Tarybos narių, įgijusių visas

tarybos nario teises ir pareigas, sąrašą.

Naujai prisiekusį merą pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys Remigijus

Žemaitaitis, Vyriausybės atstovo Tauragės apskrityje vyriausiasis patarėjas Rimas Bytautas,

seniūnų vardu Roma Veščiūnienė, Faustas Meiženis, Administracijos darbuotojų vardu Vilma

Kuzminskaitė, švietimo įstaigų vardu Raimonda Kauneckienė, biudžetinių įstaigų vardu Astutė

Noreikienė, Vida Miknienė, Daiva Meiženienė ir kt.

Meras Algirdas Meiženis padėkojo visiems komisijos nariams už sunkų darbą rinkimų

metu ir įteikė gėlių komisijos pirmininkei Rasai Kuzminskaitei.
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Skelbiama 30 minučių pertrauka. Naujai išrinktos Tarybos nariai pakviečiami bendrai

nuotraukai.

Posėdžio pirmininkė   Rasa Kuzminskaitė

Posėdžio sekretorė Jolanta Raudonienė
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Po pertraukos posėdžiui pirmininkavo tiesiogiai rajono gyventojų išrinktas meras Algirdas

Meiženis. Jis informavo, kad posėdyje dalyvauja 24 Tarybos nariai. Dėl pateisinamos priežasties

nedalyvauja Raimundė Gečienė.

Kadangi bus balsuojama ir rankos pakėlimu, A. Meiženis pasiūlė Tarybos nariams

išsirinkti balsų skaičiavimo komisiją. Tarybos nariams nepateikus kitų pasiūlymų, meras siūlė

skaičiavimo komisiją sudaryti iš Tarybos narių abėcėlės tvarka: Edmundo Auškalnio, Tado

Bartkaus ir Dainiaus Bergelio ir pasiūlė balsuoti už pateiktas kandidatūras rankos pakėlimu.

BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 0.

Meras Tarybos narius informavo, kad išplatintoje darbotvarkėje buvo numatyti 4

klausimai:

1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų ir

pavedimo eiti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas.

Pranešėjas Algirdas Meiženis.

2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo atleidimo iš

pareigų.

Pranešėjas Algirdas Meiženis.

3. Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo.

Pranešėjas Algirdas Meiženis.

4. Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo.

Pranešėjas Algirdas Meiženis.

Kadangi nėra svarstomas Administracijos direktoriaus paskyrimo klausimas, Tarybos narė

Vitalija Jankauskaitė - Milčiuvienė pasiūlė išbraukti iš darbotvarkės ir mero pavaduotojo paskyrimo

klausimą.

Tarybos narys Jonas Gudauskas paprašė merą paaiškinti, kodėl iš darbotvarkės yra

išbraukiamas 3 klausimas. A. Meiženis informavo, kad sprendimas negali būti priimtas, kadangi

nėra užregistruotas mero teikimas.

Posėdžio pirmininkas pasiūlė iš darbotvarkės išbraukti 3 ir 4 klausimus ir balsuoti dėl šių

klausimų išbraukimo rankos pakėlimu.

BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 0.

A. Meiženis pasiūlė balsuoti už naują darbotvarkę, t. y. tik 1 ir 2 klausimus.

BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 0.

G. Macevičius pateikė pranešimą dėl frakcijos sudarymo. Jis informavo, kad įkuria bendrą

visuomeninio rinkimų komiteto „Centro judėjimas už Šilalės kraštą“, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų

sąjungos Šilalės skyriaus ir Lietuvos socialdemokratų partijos Šilalės skyriaus frakciją. Frakcijos

seniūnas – Gintautas Macevičius.

A. Gargasaitė pranešė, kad yra sudaroma partijos „Tvarka ir teisingumas“ frakcija.

Frakcijos seniūne skiriama Akvilė Gargasaitė (pranešimai pridedami).

1. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimas iš

pareigų ir pavedimas eiti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas.

Raimundas Vaitiekus informuoja Tarybos narius, kad nusišalina nuo svarstomo klausimo,

kadangi klausimas tiesiogiai susijęs su jam numatytomis išmokėti išmokomis ir tai gali sukelti

viešųjų ir privačių interesų konfliktą. R.Vaitiekus palieka posėdžių salę.

A. Meiženis pristato sprendimo projektą ir informuoja, kad sprendimo 3 ir 4 dalys yra jau

aptartos ir nesvarstytinos.  

J. Gudauskas paklausė, kas vadovaus Administracijai, jei Martynas Remeikis neskiriamas

laikinai eiti Administracijos direktoriaus pareigų.
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Vyriausybės atstovas Rimas Bytautas paaiškino Tarybos nariams, kad M. Remeikis gali

būti skiriamas laikinai eiti Administracijos direktoriaus pareigas, tačiau sprendimo preambulėje

reikia įrašyti duomenis apie šį mero siūlymą ir M. Remeikio sutikimą eiti šias pareigas. 

Posėdžio pirmininkas pristato sprendimą su pakeitimais. M. Remeikiui skiriama 20

procentų jo pareiginės algos dydžio priemoka.

Pasiūlyta balsuoti už šio sprendimo su pakeitimais projektą.

BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 0.

R. Vaitiekus grįžta į posėdžių salę.

2. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo

atleidimas iš pareigų.

Vera Macienė informuoja Tarybos narius, kad nusišalina nuo svarstomo klausimo,

kadangi klausimas tiesiogiai susijęs su jai numatytomis išmokėti išmokomis ir tai gali sukelti

viešųjų ir privačių interesų konfliktą. V. Macienė palieka posėdžių salę.

A. Meiženis pristato sprendimo projektą ir pasiūlo balsuoti.

BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 0.

V. Macienė  grįžta į posėdžių salę.

Posėdžio pirmininkas   Algirdas Meiženis

Posėdžio sekretorė Jolanta Raudonienė
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