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Posėdžio pirmininkas – Algirdas Meiženis.

Posėdžio sekretorė – Ingrida Montvidaitė.

Į Šilalės rajono savivaldybės tarybą (toliau –Taryba) išrinkti 25 nariai. Posėdyje dalyvavo 25

Tarybos nariai. Raimundė Gečienė ir Vitalija Jankauskaitė- Milčiuvienė pirmojo klausimo

svarstymo metu  atsijungė nuo posėdžio.

Posėdyje dalyvavo 14 kviestųjų asmenų (sąrašas pridedamas).

Posėdyje dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos

darbuotojai, Savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų vadovai, žiniasklaidos atstovai.

Posėdį pradėjo Savivaldybės meras Algirdas Meiženis.

23 tarybos nariams pritarus, posėdis pradėtas bendru sutarimu.

Raimundė Gečienė prisijungė prie posėdžio.

Posėdžio pirmininkas Algirdas Meiženis pristatė Tarybos posėdžio eigą.

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

Pirmininkas siūlė 7 darbotvarkės klausimu įtraukti papildomą informaciją, pranešėjas

Valdemaras Jasevičius (pritarta bendru sutarimu).

Tarybos posėdžio darbotvarkei pritarta bendru sutarimu.

Tarybos posėdžio pirmininkas pristatė Tarybos Reglamentą.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl sutikimo reorganizuoti Šilalės r. Obelyno pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie

Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos.

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

jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano rengimo.

3. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina“ direktoriaus 2019 metų veiklos

ataskaitai.

4. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ direktoriaus 2019 metų

veiklos ataskaitai.

5. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ direktoriaus 2019

metų veiklos ataskaitai.

6. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės autobusų parkas“ direktoriaus 2019

metų veiklos ataskaitai.

7. Kita informacija

Prie tarybos posėdžio prisijungė Romualdas Titovas.

1. SVARSTYTA. Sutikimas reorganizuoti Šilalės r. Obelyno pagrindinę mokyklą,

prijungiant ją prie Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos..
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Pranešėja Rasa Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą su pakeitimais, reorganizavimo

sąlygų apraše 8 ir 26 punktuose išbraukti datą nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. Pranešėja sprendimo

projektui su pakeitimais siūlė pritarti.

Tarybos nariai diskutavo apie pateiktą  sprendimo projektą.

Rima Norvilienė klausė ar Obelyno mokyklai tiesiogiai vadovaus progimnazijos

direktorius, ar bus paskirtas skyriaus vedėjas, kuris atliks reikiamus darbus. 

Tadas Bartkus ir Algirdas Meiženis atsakė į užduotą klausimą.

Rima Norvilienė siūlė į sprendimo projektą įtraukti punktą, kuriame būtų numatyta, jog

Obelyno pagrindinei mokyklai būtų paskirtas skyriaus vedėjas, kuriam tiesiogiai vadovautų ir darbą

koordinuotų Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktorius.

Tadas Bartkus siūlė išsiaiškinti situaciją ir šį klausimą svarstyti iš esmės, o Rimos

Norvilienės siūlymą užfiksuoti protokoliškai.

Rima Norvilienė sutiko su protokoliniu sutarimu.

Raimundas Vaitiekus klausė kokiu pagrindu yra parengtas sprendimo projektas.

Rasa Kuzminskaitė atsakė į užduotą klausimą.

Obelyno pagrindinės mokyklos tarybos atstovė Gitana Gerdauskienė pasisakė apie pateiktą

sprendimo projektą.

Tarybos nariai pasisakė apie pateiktą sprendimo projektą.

Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė siūlė atidėti sprendimo projekto svarstymą.

Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė ir Reimunda Gečienė atsijungė nuo posėdžio, kuris vyko

nuotoliniu būdu.

Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimais.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas su pakeitimais balsų  dauguma (už–14).

BALSAVO: UŽ – 14, PRIEŠ – 2, SUSILAIKĖ – 6.

Vardinio balsavimo rezultatai:

Auškalnis Edmundas- UŽ

Bartkus Tadas- UŽ

Bergelis Dainius- PRIEŠ

Dambrauskas Artūras- SUSILAIKĖ

Ežerskis Albinas- UŽ

Gargasaitė Akvilė- UŽ

Gargasė Erika- SUSILAIKĖ

Gečas Egidijus- UŽ

Gudauskas Jonas- SUSILAIKĖ

Macevičius Gintautas- UŽ

Macienė Vera- SUSILAIKĖ

Meiženis Algirdas- UŽ

Navardauskas Gintas- SUSILAIKĖ

Norvilienė Rima- SUSILAIKĖ

Olendrienė Saulė- UŽ

Petkus Arvydas- UŽ

Rimkus Rimantas- UŽ

Titovas Romualdas- UŽ

Toleikis Rolandas- UŽ

Vaitiekus Raimundas- PRIEŠ

Žemeckienė Vida- UŽ

Žirlienė Birutė-UŽ

2. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių –

saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano rengimas.
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Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą su pakeitimais, preambulėje

išbraukti „ir 30 straipsnio 2 dalimi“, Nr. I-1120, vietoje 2 punktu įrašyti 2 dalimi. Pranešėjas prašė

sprendimo projektui su pakeitimais pritarti.

Jonas Gudauskas klausė kiek kainuos Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių

energijos šaltinių – saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano parengimas.

Martynas Remeikis atsakė į užduotą klausimą.

Raimundas Vaitiekus klausė kodėl buvo išbrauktas šis klausimas 2020 m. balandžio 3 d.

posėdyje.

Martynas Remeikis atsakė, kad nebuvo atliktos visos visuomenės informavimo priemonės.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pakeitimu (pritarta

bendru sutarimu).

NUSPRĘSTA. Sprendimas su pakeitimais priimtas vienbalsiai (už–23).

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

3. SVARSTYTA. Pritarimas uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina“ direktoriaus 2019

metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjai Reda Aužbikavičiutė ir Donatas Grigalis pristatė sprendimo projektą ir siūlė jam

pritarti.

Tarybos nariai pasisakė apie pateiktą sprendimo projektą.

Jonas Gudauskas klausė kokia yra situacija su ,,Vlado Medis“ įsiskolinimu, ar bendrovė

nežada kelti įkainių.

Donatas Grigalis atsakė į užduotą klausimą.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas su pakeitimu priimtas vienbalsiai (už–23).

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

4. SVARSTYTA. Pritarimas uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ direktoriaus

2019 metų veiklos ataskaitai.

Edmundas Auškalnis nusišalina nuo pateikto sprendimo projekto svarstymo.

Pranešėjai Reda Aužbikavičiutė ir Gintaras Auryla pristatė sprendimo projektą, ir siūlė

pritarti. 

Tarybos nariai diskutavo apie pateiktą sprendimo projektą.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai. (už–22).

BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 0.

5. SVARSTYTA. Pritarimas uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“

direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai.

Rolandas Toleikis nusišalino nuo sprendimo projekto svarstymo.

Pranešėjai Reda Aužbikavičiutė ir Kęstutis Ačas pristatė sprendimo projektą su pakeitimais

ir siūlė jam pritarti.

Tarybos nariai pasisakė apie pateiktą sprendimo projektą.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma (už–22).

BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 0.

6. SVARSTYTA. Pritarimas uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės autobusų parkas“

direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjai Reda Aužbikavičiutė ir Vytautas Norkus pristatė sprendimo projektą ir siūlė

sprendimo projektui pritarti.

Tarybos nariai pasisakė apie pateiktą sprendimo projektą.
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Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma (už–23).

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

7. Kita informacija.

Valdemaras Jasevičius pristatė informaciją apie situaciją Šilalės rajone karantino

laikotarpyje.

Posėdžio pirmininkas informavo, jog Tarybos posėdis planuojamas 2020 m. gegužės 29 d.,

komitetų posėdžiai 2020 m.  gegužės 25 d.

Posėdžio pirmininkas   Algirdas Meiženis

Posėdžio sekretorė Ingrida Montvidaitė
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Informuojame, kad posėdis bus fotografuojamas, įrašomas garso įrašas, filmuojamas teisės aktų 

nustatyta tvarka, todėl jūs galite būti matomas renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, ir šios 

nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti patalpinti viešai prieinamuose socialiniuose tinkluose ar media 

priemonėse. 

 

Eil. 

Nr. 

Vardas, pavardė Užimamos pareigos 

1. Gitana Gerdauskienė Obelyno mokyklos tarybos atstovė 

2. Osvaldas Šarmavičius Administracijos direktoriaus pavaduotojas 

3. Valdemaras Jasevičius Administracijos direktorius 

4. Arūnas Aleksandravičius Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktorius 

5. Jurgita Gražinskienė Obelyno pagrindinės mokyklos direktorius 

6. Daiva Bartkienė Žiniasklaidos atstovė 

7. Rasa Kuzminskaitė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja 

8. Donatas Grigalis UAB „Gedmina“ direktorius 

9. Reda Aužbikavičiutė Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vyriausioji 

specialistė 

10. Artūras Mikalauskas Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjas 

11. Martynas Remeikis Investicijų ir statybos skyriaus vedėjas 

12. Kęstutis Ačas UAB „Šilalės šilumos tinklai direktorius“ 

13. Vytautas Norkus UAB „Šilalės autobusų parkas“ direktorius 

14. Gintaras Auryla UAB „Šilalės vandenys“ laikinai einantis direktoriaus 

pareigas 
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