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RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2 POSĖDŽIO PROTOKOLAS
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Šilalė

Posėdis įvyko 2019-05-06 14.00 val.

Posėdžio pirmininkas – Algirdas Meiženis.

Posėdžio sekretorė – Jolanta Raudonienė.

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

nariai (sąrašas pridedamas). Dėl pateisinamos priežasties nedalyvavo Arvydas Petkus.

Posėdyje dalyvavo 7 kviestieji asmenys (sąrašas pridedamas).

Posėdyje dalyvavo Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos atstovas

Valdemar Urban, Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, žiniasklaidos atstovai ir

kt.

Posėdį pradėjo Savivaldybės meras Algirdas Meiženis. Jis informavo Tarybos narius, kad

šiame posėdyje turi prisiekti trys nauji Tarybos nariai, tačiau dėl pateisinamų priežasčių

nedalyvauja Arvydas Petkus. Pristatė į posėdį atvykusį Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų

komisijos atstovą Valdemar Urban.

Valdemar Urban pasveikino naujai išrinktus Tarybos narius. Informavo, kad patenkinti

Petro Dargio ir Vytauto Juciaus prašymai dėl atsistatydinimo iš Tarybos nario pareigų ir, kad jų

vietas Šilalės savivaldybės taryboje užims Birutė Žirlienė ir Arvydas Petkus.

Supažindino naujus Tarybos narius su priesaikos vykdymo tvarka ir pakvietė prisiekti.

Prisiekia Raimundė Gečienė (1-ame posėdyje nedalyvavo dėl pateisinamų priežasčių) ir

Birutė Žirlienė. Tarybos narės pasveikintos įgijusios visas Tarybos nario teises ir pareigas, joms

įteikti Tarybos nario pažymėjimai, ženkliukai ir gėlės. Pasirašyti vardiniai Tarybos narių priesaikos

lapai pridedami.

Algirdas Meiženis padėkoja Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos

atstovui Valdemar Urban už dalyvavimą posėdyje. V. Urban palieka salę.

Algirdas Meiženis informuoja Tarybos narius, kad 2019 m. balandžio 30 d. gautas Šilalės

rajono savivaldybės tarybos Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pranešimas

„Dėl opozicijos sudarymo“ (pranešimas pridedamas).

Posėdžio pirmininkui A. Meiženiui pasiūlius, vienbalsiai (už – 24) išrinkti balsų

skaičiuotojai: Artūras Dambrauskas, Albinas Ežerskis ir Akvilė Gargasaitė.

Pirmininkas – Albinas Ežerskis.

Posėdžio pirmininkas Algirdas Meiženis priminė, kad Tarybos posėdyje bus balsuojama

elektronine balsavimo sistema arba rankos pakėlimu.

Posėdžio pirmininkas A. Meiženis sakė, kad darbotvarkė Tarybos nariams pateikta.

Kadangi nebuvo jokių pasiūlymų, siūlė pritarti Tarybos posėdžio darbotvarkei.

Visai Tarybos posėdžio darbotvarkei pritarta vienbalsiai (už – 24).

DARBOTVARKĖ:

Elektroninio dokumento nuorašas
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1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo. Pranešėjas Algirdas

Meiženis; 

2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo. Pranešėjas

Martynas Remeikis;

3. Dėl atstovų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą. Pranešėjas

Algirdas Meiženis;

4. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Tauragės regiono plėtros

tarybą. Pranešėjas Algirdas Meiženis;

5. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Klaipėdos teritorinės

ligonių kasos stebėtojų tarybą. Pranešėjas Algirdas Meiženis.

1. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymas.

A. Meiženis pristato sprendimo projektą.

J. Gudauskas paklausia, kodėl sprendimo projektas nepateiktas prieš tris dienas, kaip

numato teisės aktai ir kodėl liko tik trys komitetai iš pateiktų penkių.

A. Meiženis informavo, kad buvo vėluojama dėl techninių kliūčių ir laiku negautos

informacijos.  Šiuo metu sudaromi tik trys komitetai todėl, kad reikia keisti reglamentą. 

Tadas Bartkus pasiūlė iš komitetų išbraukti Petrą Dargį ir Vytautą Jucių, kadangi jie

atsisakė Tarybos nario mandato ir pasiūlė vietoje V. Juciaus įrašyti Birutę Žirlienę.

Raimundas Vaitiekus pasakė, kad jei išbraukiamas Petras Dargis, Švietimo, kultūros,

sporto ir teisėtvarkos komitete lieka tik 4 nariai, nebelieka proporcingo daugumos ir mažumos

atstovavimo principo, kaip parašyta šio sprendimo aiškinamajame rašte.

T. Bartkus pasiūlė balsuoti už šį sprendimą su pakeitimais.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma.

BALSAVO: UŽ – 21, PRIEŠ – 1, NEBALSAVO –2.

2. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymas.

Algirdas Meiženis nusišalina nuo šio klausimo svarstymo, kadangi svarstomas jo darbo

užmokesčio dydis ir tai gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą.

J. Gudauskas pasakė, kad šis užmokesčio dydis yra nustatytas Lietuvos Respublikos

Vyriausybės nustatyta tvarka ir Tarybos nariai nieko negali įtakoti, todėl merui A. Meiženiui

nebūtina palikti salės.

A. Meiženis savo pozicijos nekeičia ir palieka salę.

Tadas Bartkus pasiūlo šiam svarstomam klausimui pirmininkauti skirti Valdemarą

Jasevičių (balsuota vienabalsiai, už – 23).

Martynas Remeikis pristato sprendimo projektą.

R. Vaitiekus paprašo nurodyti tikslų mero gaunamo atlyginimo dydį su priedais.

M. Remeikis informavo, kad atlyginimo dydis priklauso nuo stažo valstybės tarnyboje,

kadangi nėra žinomas tikslus stažas, šią sumą tiksliai įvardinti bus galima kitame Tarybos posėdyje.

Tarybos nariai diskutuoja apie svarstomą klausimą.

T. Bartkus pasiūlo nebediskutuoti apie tai, kas priklauso Vyriausybės nustatyta tvarka.

V. Jasevičius siūlo balsuoti už šį sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai.

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

              Algirdas Meiženis grįžta į salę.

3. SVARSTYTA. Atstovų delegavimas į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą.

A. Meiženis pristato sprendimo projektą.
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Raimundas Vaitiekus pacitavo šio sprendimo aiškinamąjį raštą „...kurie renkami pagal

kvotas, proporcingai rinkimus laimėjusių partijų ir rinkimų komitetų vietoms tarybose.“ ir

informavo, kad ši proporcija nėra teisinga, nes rinkimų komitetai irgi turi teisę dalyvauti.

A. Meiženis atsakė, kad buvo vadovautasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo

principais, atsižvelgta į šiuo metu galiojančius teisės aktus, o Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė

deleguota kaip nuo frakcijos.

A. Meiženis siūlo balsuoti už šį sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma.

BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – 1, NEBALSAVO – 1.

4. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių delegavimas į Tauragės

regiono plėtros tarybą.

A. Meiženis pristato sprendimo projektą. Klausimų nėra.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai.

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

5. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos nario delegavimas į Klaipėdos

teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą.

A. Meiženis pristato sprendimo projektą. Klausimų nėra.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma.

BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 1.

Posėdžio pirmininkas   Algirdas Meiženis

Posėdžio sekretorė Jolanta Raudonienė



4





ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

2-JAME TARYBOS POSĖDYJE DALYVAUJANČIŲ

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ SĄRAŠAS

2019 m. gegužės 6 d.

Šilalė

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

1. AKVILĖ GARGASAITĖ

2. ALBINAS EŽERSKIS

3. ALGIRDAS MEIŽENIS

4. ARTŪRAS DAMBRAUSKAS

5. DAINIUS BERGELIS

6. EDMUNDAS AUŠKALNIS

7. EGIDIJUS GEČAS

8. ERIKA GARGASĖ

9. GINTAS NAVARDAUSKAS

10. GINTAUTAS MACEVIČIUS

11. JONAS GUDAUSKAS

12. LORETA KALNIKAITĖ

13. RAIMUNDAS VAITIEKUS

14. RAIMUNDĖ GEČIENĖ

15. RIMA NORVILIENĖ

16. RIMANTAS RIMKUS

17. ROLANDAS TOLEIKIS

18. SAULĖ OLENDRIENĖ

19. STASYS SKALAUSKAS

20. TADAS BARTKUS

21. VALDEMARAS JASEVIČIUS

22. VERA MACIENĖ

23. VITALIJA JANKAUSKAITĖ-MILČIUVIENĖ

24. BIRUTĖ ŽIRLIENĖ

25.
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