
 
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 41 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2021 m. lapkričio 5 d. Nr. T2-13

Šilalė

Posėdis įvyko 2021-10-28 10.00 val. (nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių

priemonėmis).

Posėdžio pirmininkas – Algirdas Meiženis.

Posėdžio sekretorius – Tadas Sadauskis.

Į rajono Savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai. Posėdyje dalyvavo 24 Tarybos nariai

(sąrašas pridedamas). 

Posėdyje nedalyvavo Kęstutis Ačas (dėl pateisinamų priežasčių).

Posėdyje dalyvavo 8 kviestųjų asmenų (sąrašas pridedamas).

Tarybos nariams vienbalsiai pritarus, Savivaldybės tarybos 41 posėdis pradėtas.

Darbotvarkė Tarybos nariams pateikta.

Algirdas Meiženis siūlė pritarti pateiktai darbotvarkei.

Darbotvarkei pritarta vienbalsiai (už – 24).

Posėdžio pirmininkas priminė Tarybos veiklos reglamento 79 punktą, kuriu vadovaujantis,

Tarybos narys prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris jam sukelia interesų konfliktą, privalo

informuoti tarybą apie esamą interesų konfliktą ir pareikšti apie nusišalinimą. Taip pat meras

paprašė laikytis Tarybos veiklos reglamento 62 punkto nuostatos.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-185

,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo.

Pranešėjas Algirdas Meiženis.

2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T1-77 „Dėl

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

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

sąlygoms užtikrinti, 2021 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas Martynas Remeikis.

3. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-200

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

vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros,

saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo, 2021 metų objektų sąrašo

patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas Martynas Remeikis.

4. Dėl pritarimo atlikti Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių

– saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą.

Pranešėjas Martynas Remeikis.

5. Dėl pritarimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektuose.

Pranešėjas Martynas Remeikis.

6. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Šilalės rajono savivaldybės Didkiemio seniūnijoje.

Pranešėjas Martynas Remeikis.

Elektroninio dokumento nuorašas
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7. Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo.

Pranešėjas Algirdas Meiženis.

8. Dėl pavedimo laikinai eiti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

pareigas.

Pranešėjas Algirdas Meiženis.

9. Dėl įgaliojimų suteikimo Martynui Remeikiui.

Pranešėja Aida Budrikienė.

10. Kita informacija.

Pranešėjas Algirdas Meiženis.

1. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo

Nr. T1-185 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimas.

Pranešėjas Algirdas Meiženis pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 24).

2. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr.

T1-77 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono

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

ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2021 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Rimantas Rimkus nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Rima Norvilienė klausė, kaip bus su Pajūrio tilto remontu.

M. Remeikis atsakė, jog laikinas tiltas nebus statomas, yra numatytas apvažiavimo

maršrutas.

Edmundas Auškalnis tikslinosi dėl apvažiavimo maršruto.

A. Meiženis klausė, ką galima padaryti, kad padėtume gyventojams.

M. Remeikis atsakė, jog būtų galima pasikviesti Lietuvos automobilių kelių direkcijos

atstovą pokalbiui.

Pasisakė R. Vaitiekus, R. Norvilienė, A. Meiženis ir Akvilė Gargasaitė.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma (už – 21, P. Dargis ir R. Norvilienė

susilaikė).

3. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo

Nr. T1-200 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono

savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo,

priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo, 2021 metų objektų sąrašo

patvirtinimo“ pakeitimas.

Rimantas Rimkus, Edmundas Auškalnis nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Lineta Dargienė klausė, kokia situacija su Lelijų gatve.

M. Remeikis prašė patikslinti spendimo projektą ir priedo 3 punkte įrašyti Lelijų gatvės

koordinates „386670, 615188, 3387326, 6151974“ ir patikslinti ilgį įrašant „/668“. Pranešėjas prašė

pritarti sprendimo projektui su pakeitimais.

A. Dambrauskas tikslinosi dėl Lelijų gatvės pirkimo.

R. Vaitiekus klausė, kas priėmė sprendimą Lelijų gatvės projektą padalinti dalimis.

M. Remeikis atsakė, jog tokį sprendimą priėmė Pirkimų komisijos pirmininkas.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimais.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma (už – 21, G. Navardauskas susilaikė).
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4. SVARSTYTA. Pritarimas atlikti Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių

energijos šaltinių – saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano strateginį pasekmių

aplinkai vertinimą.

Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

R. Vaitiekus tikslinosi dėl sprendimo projekto.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 24).

5. SVARSTYTA. Pritarimas dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo

projektuose.

Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

E. Auškalnis klausė, kiek šansų, gauti finansavimą šitam projektui.

M. Remeikis atsakė, kad galimybė gauti finansavimą yra didelė.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 24).

6. SVARSTYTA. Gatvės pavadinimas suteikimas Šilalės rajono savivaldybės Didkiemio

seniūnijoje.

Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 24).

Kadangi bus balsuojama slaptai, A. Meiženis pasiūlė išrinkti slapto balsavimo balsų

skaičiavimo komisiją. Balsų skaičiavimo komisiją siūloma sudaryti iš visų tarybos mandatus

gavusių kandidatų sąrašų atstovų, skiriant į balsų skaičiavimo komisiją po vieną kiekvieno sąrašo

atstovą.

Rima Norvilienė nuo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos siūlė

Dainių Bergelį.

Rimantas Rimkus nuo Partijos Tvarkos ir teisingumo rinkiminio sąrašo siūlė skirti Akvilę

Gargasaitę į balsų skaičiavimo komisiją.

Petras Dargis nuo Partijos Tvarkos ir teisingumo rinkiminio sąrašo siūlė skirti Vytautą

Jucių.

Edmundas Auškalnis nuo visuomeninio rinkimų komiteto „Centro judėjimas už Šilalės

kraštą“ siūlė Gintautą Macevičių.

Gintas Navardauskas nuo visuomeninio rinkimų komiteto „Šilališkiai“ siūlė Raimundą

Vaitiekų.

V. Jankauskaitė - Milčiuvienė nuo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos siūlė Egidijų

Gečą.

Meras Algirdas Meiženis perskaitė frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ narių raštą, kuriuo į

slapto balsų skaičiavimo komisijos sudėtį deleguoja Rolandą Toleikį (raštas pridedamas).

P. Dargis siūlė balsuoti dėl balsų skaičiavimo komisijos sudėties.

A. Meiženis priminė, jog balsų skaičiavimo komisija sudaroma iš visų tarybos mandatus

gavusių kandidatų sąrašų atstovų, todėl „Tvarkos ir teisingumo“ frakcija raštu siūlė Rolandą

Toleikį.

G. Macevičius prašė Vyriausybės atstovės paaiškinti Reglamento nuostatas dėl balsų

skaičiavimo komisijos sudarymo.

Daiva Kerekeš priminė Tarybos nariams Reglamento 31 punktą.

Tarybos nariai diskutavo dėl balsų skaičiavimo komisijos sudėties.

R. Norvilienė siūlė paklausti visų siūlomų balsų skaičiavimo komisijos narių, ar sutinka

būti balsų skaičiavimo komisijos sudėtyje.

Akvilė Gargasaitė, Gintautas Macevičius, Raimundas Vaitiekus, Egidijus Gečas ir Dainius

Bergelis sutiko dalyvauti balsų skaičiavimo komisijos sudėtyje.
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Meras Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už balsų skaičiavimo komisijos sudėtį.

Balsų skaičiavimo komisijos sudėčiai pritarta. (Už – 23, P. Dargis nebalsavo).

A. Meiženis paskelbė, jog slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisija bus sudaryta iš 5

narių. Į balsavimo komisiją pasiūlyti šie Tarybos nariai: Akvilė Gargasaitė, Gintautas Macevičius,

Raimundas Vaitiekus, Egidijus Gečas, Dainius Bergelis.

7. SVARSTYTA.  Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimas.

Pranešėjas Algirdas Meiženis pristatė sprendimo projektą ir prašė patikslinti sprendimo

projektą: preambulėje įrašyti „2021 m. spalio 27 d. potvarkį Nr. MPP-159 ,,Dėl teikimo Šilalės

rajono savivaldybės tarybai skirti Linetą Dargienę Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotoja“ ir

prieš žodį „protokolą“ įrašyti „spalio 28 d.“, 1 punkte įrašyti tarybos narės vardą ir pavardę „Linetos

Dargienės“, 2 punkte įrašyti vardą, pavardę „Linetą Dargienę“, ir datą „nuo 2021 m. lapkričio 3

d.“, 3 punkte įrašyti „Linetai Dargienei“. Pranešėjas prašė pritarti sprendimo projektui su

pakeitimais.

A. Meiženis klausė Linetos Dargienės, ar sutinka kandidatuoti į mero pavaduotojo

pareigas.

L. Dargienė atsakė, jog sutinka kandidatuoti į mero pavaduotojo pareigas.

Suteikiamas žodis Linetai Dargienei.

R. Vaitiekus klausė, ar tebegalioja tarybos daugumos sutartis.

L. Dargienė padėkojo naujai susidariusiai daugumai už pasitikėjimą ir sakė, jog viskas

dėliojasi nuosekliai, atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją.

R. Vaitiekus klausė, ar buvo tartasi su kitais Tarybos nariais dėl palaikymo balsavimo

metu.

L. Dargienė pakvietė visus Tarybos narius palaikyti teikiamą kandidatūrą.

Pasisakė R. Vaitiekus, G. Macevičius, A. Meiženis, Erika Gargasė, Vytautas Jucius.

Tarybos nariams buvo pateiktas paruoštas slapto balsavimo dėl Šilalės rajono savivaldybės

mero pavaduotojo skyrimas biuletenio pavyzdys.

A. Meiženis siūlė patvirtinti slapto balsavimo biuletenius.

Tarybos nariai vienbalsiai pritarė slapto balsavimo biuleteniams.

Algirdas Meiženis pristatė slapto balsavimo eigą.

Skelbiama 30 min. pertrauka slaptam balsavimui dėl Šilalės rajono savivaldybės mero

pavaduotojo skyrimo.

Po pertraukos posėdis tęsiamas.

Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas Gintautas Macevičius tarybos nariams perskaitė

Komisijos protokolą (pridedamas) ir supažindino Tarybos narius su slapto balsavimo dėl dėl Šilalės

rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo rezultatais. Už Linetos Dargienės paskyrimą

balsavo 14 Tarybos narių, prieš – 7, negaliojančių balsavimo biuletenių – 1 (prie komisijos

protokolo pridedamas vokas su balsavimo biuleteniais).

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos

protokolo patvirtinimą.

Protokolui pritarta. Balsavo: 18 – UŽ, 0 – PRIEŠ, 6 – SUSILAIKĖ. (Vardinio balsavimo

rezultatai: E. Auškalnis – UŽ, D. Bergelis – UŽ, A. Dambrauskas – UŽ, L. Dargienė – UŽ, P.

Dargis – UŽ, A. Gargasaitė – SUSILAIKĖ, E. Gargasė – UŽ, E. Gečas – UŽ, R. Gečienė – UŽ, A.

Giedraitienė – UŽ, V. Jankauskaitė - Milčiuvienė – SUSILAIKĖ, V. Jucius – UŽ, L. Kalnikaitė –

UŽ, G. Macevičius – UŽ, A. Meiženis – UŽ, G. Navardauskas – UŽ, R. Norvilienė – UŽ, S.

Olendrienė – UŽ, R. Rimkus – SUSILAIKĖ, R. Titovas – UŽ, R. Toleikis – SUSILAIKĖ, R.

Vaitiekus – UŽ, V. Žemeckienė – SUSILAIKĖ, B. Žirlienė – SUSILAIKĖ).

Lineta Dargienė nusišalino nuo klausimo svarstymo balsavimo.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimais.
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NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma. Balsavo: 14 – UŽ, 0 – PRIEŠ, 9 –

SUSILAIKĖ. (Vardinio balsavimo rezultatai: E. Auškalnis – UŽ, D. Bergelis – UŽ, A.

Dambrauskas – UŽ, P. Dargis – UŽ, A. Gargasaitė – SUSILAIKĖ, E. Gargasė – UŽ, E. Gečas –

SUSILAIKĖ, R. Gečienė – UŽ, A. Giedraitienė – UŽ, V. Jankauskaitė - Milčiuvienė –

SUSILAIKĖ, V. Jucius – UŽ, L. Kalnikaitė – UŽ, G. Macevičius – UŽ, A. Meiženis – UŽ, G.

Navardauskas – SUSILAIKĖ, R. Norvilienė – UŽ, S. Olendrienė – UŽ, R. Rimkus – SUSILAIKĖ,

R. Titovas – UŽ, R. Toleikis – SUSILAIKĖ, R. Vaitiekus – SUSILAIKĖ, V. Žemeckienė –

SUSILAIKĖ, B. Žirlienė – SUSILAIKĖ).

8. SVARSTYTA. Pavedimas laikinai eiti Šilalės rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus pareigas.

Pranešėjas Algirdas Meiženis pristatė sprendimo projektą ir prašė patikslinti sprendimo

projektą: preambulėje įrašyti: „2021 m. spalio 27 d. potvarkį Nr. MPP-161 „Dėl siūlymo Ingridai

Petravičienei pavesti laikinai eiti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas“,

ir įrašyti „administracijos Veiklos administravimo skyriaus vedėjos Ingridos Petravičienės 2021 m.

spalio 27 d.“, 1 punktą papildyti įrašant „Šilalės rajono savivaldybės administracijos Veiklos

administravimo skyriaus vedėjai Ingridai Petravičienei“, 2 punkte po žodžio „Nustatyti“ įrašyti

žodžius „Ingridai Petravičienei“ ir išbraukti žodį „kadencijai“. Pranešėjas prašė pritarti sprendimo

projektui su papildymais.

Pasisakė R. Norvilienė, R. Vaitiekus.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su papildymais.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas bendru sutarimu (už – 23).

A. Meiženis siūlė nesvarstyti 9 darbotvarkės klausimo, kadangi pavedus Ingridai

Petravičienei laikinai eiti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, nebėra

prasmės svarstyti sekančio klausimo.

R. Vaitiekus informavo, jog posėdžio darbotvarkė yra patvirtinta, todėl yra privaloma

svarstyti 9 darbotvarkės klausimą „Dėl įgaliojimų suteikimo Martynui Remeikiui“.

9. SVARSTYTA. Įgaliojimų suteikimas Martynui Remeikiui.

Pranešėja Aida Budrikienė siūlė nesvarstyti sprendimo projekto, kadangi pavedus Ingridai

Petravičienei laikinai eiti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas nėra

prasmės suteikti įgaliojimų Martynui Remeikiui.

Pasisakė A. Mikalauskas, D. Kerekeš.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimo projektas atmestas, bendru sutarimu. Balsavo: 0 – UŽ, 7 –

PRIEŠ, 16 – SUSILAIKĖ.

10. SVARSTYTA.  Kita informacija.

Meras informavo, jog kitas Tarybos posėdis planuojamas 2021 m. lapkričio 25 dieną,

komitetų posėdžiai lapkričio 22 d.

Posėdžio pirmininkas Algirdas Meiženis

Posėdžio sekretorius Tadas Sadauskis



ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 41-OJO POSĖDŽIO

KVIESTŲJŲ ASMENŲ SĄRAŠAS

2021-10-28

Šilalė

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Užimamos pareigos

1. Ingrida Petravičienė Veiklos administravimo skyriaus vedėja

2. Rasa Kuzminskaitė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja

3. Martynas Remeikis Investicijų ir statybos skyriaus vedėjas

4. Daiva Bartkienė Žiniasklaidos atstovė

5. Daiva Kerekeš Vyriausybės atstovų įstaigos vadovė

6. Reimunda Kibelienė Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėja

7. Aida Budrikienė Investicijų ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė

8. Artūras Mikalauskas Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus

vedėjas

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.



ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

41-JAME TARYBOS POSĖDYJE DALYVAVUSIŲ

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ SĄRAŠAS

2021 m. spalio 28  d.

Šilalė

1. EDMUNDAS AUŠKALNIS

2. DAINIUS BERGELIS

3. ARTŪRAS DAMBRAUSKAS

4. LINETA DARGIENĖ

5. PETRAS DARGIS

6. AKVILĖ GARGASAITĖ

7. ERIKA GARGASĖ

8. EGIDIJUS GEČAS

9. RAIMUNDĖ GEČIENĖ

10. AISTĖ GIEDRAITIENĖ

11. VITALIJA JANKAUSKAITĖ-MILČIUVIENĖ

12. VYTAUTAS JUCIUS

13. LORETA KALNIKAITĖ

14. GINTAUTAS MACEVIČIUS

15. ALGIRDAS MEIŽENIS

16. GINTAS NAVARDAUSKAS

17. RIMA NORVILIENĖ

18. SAULĖ OLENDRIENĖ

19. RIMANTAS RIMKUS

20. ROMUALDAS TITOVAS

21. ROLANDAS TOLEIKIS

22. RAIMUNDAS VAITIEKUS

23. VIDA ŽEMECKIENĖ

24. BIRUTĖ ŽIRLIENĖ
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