ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 23 POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2013 m. sausio 31 d. Nr. T2-23
Šilalė
Posėdis įvyko 2013-01-31 14.00 val.
Posėdžio pirmininkas – Jonas Gudauskas.
Posėdžio sekretorė – Raimonda Kniulytė.
Į rajono Savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai. Posėdyje dalyvavo 25 Tarybos nariai
(sąrašas pridedamas), Vyriausybės atstovė Tauragės apskrityje Irena Ričkuvienė.
Posėdyje dalyvavo 27 kviestieji asmenys.
Posėdžio pirmininkas informavo Tarybos narius apie gautus Vyriausybės atstovo Tauragės
apskrityje tarnybos raštus. Buvo gauti reikalavimai: „Dėl Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo
įstatymo 13 straipsnio 1 dalies ir 5 punktų įgyvendinimo“, „Dėl Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies ir 1 punkto įgyvendinimo“. Buvo gauti teikimai: Dėl
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T1-150 patvirtintų Šilalės
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo taisyklių, Dėl Šilalės
rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T1-98 „Dėl licencijų verstis
mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo“.
25 Tarybos nariams vienbalsiai pritarus, Savivaldybės tarybos 23 posėdis pradėtas.
Posėdžio pirmininkui Jonui Gudauskui pasiūlius, vienbalsiai (už-25) išrinkti balsų
skaičiuotojai: Vida Žemeckienė, Birutė Žirlienė, Vytautas Audinys. Balsų skaičiuotojų pirmininke
išrinkta Vida Žemeckienė.
Posėdžio pirmininkas Jonas Gudauskas priminė, kad Tarybos posėdyje bus balsuojama
elektronine balsavimo sistema, slaptu balsavimu ir rankos pakėlimu.
Darbotvarkė Tarybos nariams pateikta. Posėdžio pirmininkas informavo, kad darbotvarkės
31 klausimą pristatys Stasys Tubutis, o ne Algimantas Olendra.
Vytautas Jucius siūlė iš darbotvarkės išbraukti 1 klausimą „Dėl Jono Gudausko atleidimo
iš Šilalės rajono savivaldybės mero pareigų“, kadangi nesurinko reikalingo kiekio parašų.
Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už 31 klausimo pakeitimą, kad klausimą pristatys
Stasys Tubutis. Pritarta vienbalsiai (už-25).
Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už Vytauto Juciaus pasiūlymą.
Nepritarta balsų dauguma.
BALSAVO: UŽ – 12, PRIEŠ – 13.
Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už darbotvarkę su minėtu pakeitimu.
Darbotvarkei su patikslinimais pritarta balsų dauguma.
BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 3.
Posėdžio pirmininkas siūlė į darbotvarkę įtraukti papildomus klausimus ir balsuoti už
kiekvieną atskirai.
Pirmas klausimas. Dėl sutikimo perimti ilgalaikį materialųjį valstybės turtą. Pranešėja
Reimunda Kibelienė. Pritarta vienbalsiai (už–25).
Antras klausimas. Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero išrinkimo. Pranešėjas Vytautas
Jucius. Nepritarta vienbalsiai (prieš-25).
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Trečias klausimas. Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero reikalų perdavimo. Pranešėjas
Vytautas Jucius. Nepritarta vienbalsiai (prieš-25).
Ketvirtas klausimas. Dėl Valdemaro Jasevičiaus atleidimo iš Šilalės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus pareigų. Nepritarta balsų dauguma.
BALSAVO: UŽ – 11, PRIEŠ – 14.
Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už visą darbotvarkę su papildomais pakeitimais.
Pritarta balsų dauguma.
BALSAVO: UŽ – 17, PRIEŠ – 3, NEBALSAVO – 5.
Posėdžio pirmininkas Jonas Gudauskas priminė reglamentą. Informavo, kad pirmo
darbotvarkės klausimo svarstymo metu pirmininkaus mero pavaduotojas Raimundas Vaitiekus,
kadangi svarstomas klausimas yra susijęs asmeniškai.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Jono Gudausko atleidimo iš Šilalės rajono savivaldybės mero pareigų.
2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2012 metų veiklos
ataskaitos.
3. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2013 metų veiklos
programos tvirtinimo.
4. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 metų darbo plano patvirtinimo.
5. Dėl Šilalės rajonui nusipelniusių asmenų skatinimo programos aprašo patvirtinimo.
6. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T1-379
„Dėl Valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo“ 1 punkto pakeitimo.
7. Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo
tvarkos aprašo patvirtinimo.
8. Dėl lėšų, skirtų ikimokyklinio amžiaus mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio
ugdymo programas, ugdyti 2012 metais, paskirstymo.
9. Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo programos.
10. Dėl Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos patvirtinimo.
11. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-100
„Dėl Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ 1.6 punkto pakeitimo.
12. Dėl Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus tėvams
(globėjams, rūpintojams) Šilalės rajono savivaldybėje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
13. Dėl investicijų projektų rengimo ir teikimo Valstybės investicijų 2014 – 2016 metų
programai.
14. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Kvėdarnos seniūnijos Lembo kaime.
15. Dėl Šilalės miesto plėtros susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų specialiojo
plano koncepcijos tvirtinimo.
16. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.
17. Dėl patalpų suteikimo panaudos pagrindais Šilalės rajono savivaldybės viešajai
bibliotekai.
18. Dėl patalpos suteikimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“.
19. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T1-98 „Dėl
licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo“ pakeitimo.
20. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-116
1 punkto pakeitimo.
21. Dėl ilgalaikio materialiojo turto panaudos.
22. Dėl leidimo nuomoti pastato stogo dalį.
23. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-322
„Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos teise Šilalės rajono savivaldybės viešajai
bibliotekai“ patikslinimo.
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24. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T1-348
„Dėl Biudžetinės įstaigos Šilalės rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus pareiginių nuostatų
patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
25. Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normų 2013
metams Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose nustatymo.
26. Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normų 2013
metams Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose nustatymo.
27. Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose teikiamų socialinės globos paslaugų
kainos tvirtinimo.
28. Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose teikiamų socialinės
globos paslaugų kainos tvirtinimo.
29. Dėl Šilalės rajono vaikų socialinės globos įstaigų minimalios globotinių aprūpinimo
apranga ir minkštu inventoriumi normos vienam globotiniui patvirtinimo.
30. Dėl sveikatos programų rengimo prioritetų 2013 metams patvirtinimo.
31. Dėl Šilalės rajono 2013 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto
lėšomis, sąrašo patvirtinimo.
1. SVARSTYTA. Jono Gudausko atleidimas iš Šilalės rajono savivaldybės mero pareigų.
Pranešėjai Vytautas Jucius ir Virginijus Noreika. Virginijus Noreika atsisakė pristatyti
klausimą argumentuodamas tuo, kad buvo informavęs komiteto posėdyje, kad klausimo
nepristatinės.
Posėdžio pirmininkas Raimundas Vaitiekus sakė, kad per komiteto posėdžius pristatinėjo
Vytautas Jucius.
Vytautas Jucius pristatė sprendimo projektą, perskaitė gautas pastabas sprendimo
projektui iš Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus.
Posėdžio primininkas Raimundas Vaitiekus priminė reglamentą dėl pasisakymo tvarkos.
Posėdžio pirmininkas pasakė, kad svarstomu klausimu pasisakys Albinas Ežerskis.
A. Ežerskis pasisakė svarstomu klausimu. Jis išdėstė nuomonę, kodėl turėtų būti atleistas
meras Jonas Gudauskas iš mero pareigų:
1. Pozicija turi trapią daugumą, kurioje įtakingi Tarybos nariai verčia merą neatsižvelgti į
rinkėjų balsus, o vykdyti jų poreikius.
2. Meras į opozicijos išsakytas nuomones, pateiktus pasiūlymus, argumentus dėl daugelio
sprendimų neatsižvelgia, o daro taip kaip nori susidariusi dauguma. Dėl to gaunama daug neigiamų
atsiliepimų iš gyventojų.
3. Nepagrįstai pabrangdavo įvairūs projektai. Neracionaliai buvo naudojamos ES fondų ir
kitų šaltinių investicinės lėšos.
4. Per žiniasklaidos informacijos priemones yra rodoma, kokiais nusikaltimais yra
kaltinami mūsų Administracijos darbuotojai, tačiau įsiteisėję teismų sprendimai nėra žinomi
opozicijai ir valdančiosios daugumos Tarybos nariams ir kitiems. Sakė, kad situacija yra
netenkinanti. Kai buvo klausiama apie direktorių, meras atsakė, kad yra duotas užklausimas
prokuratūrai dėl Administracijos direktoriaus padarytų veiksmų. Sakė, jeigu yra pasibaigęs
teisminis tyrimas ir medžiaga perduota teismui nei meras nei kitos institucijos, nei Tarybos nariai
neturi teisės klausti prokuratūros, kokiais kaltinimais yra kaltinamas Administracijos direktorius.
Reikalingas svarstymas dėl teisinės sistemos supratimo lygmens.
A. Ežerskis kreipėsi į merą sakydamas, kad tikisi išgirsti atsakymus į užduotus klausimus.
Jis sakė, kad galbūt kažkam šiandien prabus sąžinė, persigalvos ir pavyks pakeisti situaciją, nes
dabar Tarybos nariai jaučiasi lyg kokie įkaitai, gadinama rajono reputacija. Padėkojo už dėmesį.
Pirmininkas Raimundas Vaitiekus priminė, kad pagal reglamentą pasisako meras Jonas
Gudauskas.
J. Gudauskas pasisakė ir išdėstė argumentus į A. Ežerskio klausimus:
Sakė, kad galbūt būtų paprasčiau išbraukti šį klausimą, bet laikosi, kaip buvo įvardinta
trapios, tačiau garbingos daugumos pozicijos, kuri jau dvejus metus dirba ir kurią nuo pat pradžių
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jau buvo norima išmušti iš darbų ritmo. Minėjo, kad yra padaryta daug darbų. Sakė, kad niekada
neskirsto opozicijos ir pozicijos. Sakė, kad galbūt ir buvo klaidų, bet kas neklysta. Sakė, kad
Tarybos veikla buvo planuota ir priekaištų per tuos dvejus metus nebuvo gavęs. Teismų nebuvo
išvengta, bet galima sakyti, kad į tuos teismus mes patys inicijuojam, po to bylinėjamės, teismo
sprendimą mes visada turime gerbti. Sakė, kad įtakingų žmonių yra tiek pozicijoje, tiek opozicijoje.
Priminė, kad vadovauja Tauragės regiono plėtros tarybai, kurioje yra keturi rajonai: Tauragės,
Jurbarko, Šilalės ir Pagėgių. Joje jis yra tarybos pirmininkas ir stengiasi, kad Šilalės rajonas būtų
girdimas ir matomas. Pasakojo, kuomet Tauragės regiono plėtros Tarybai vadovavo Tauragės
savivaldybės atstovai, Šilalė buvo, kaip „miegamasis rajonas“. Tuo metu Tauragės regiono plėtros
taryboje neturėjome didelio balso.
Dėl problemų Balsių kaime sakė, kad Tarybos nariai negali įvelti tarybos ir supriešinti
bendruomenės. Į teismą sakė yra padavęs du mitingo dalyvius. Taip pat nėra parankus vietiniam
didžiausią populiarumą turinčiam laikraščiui, kadangi ne kartą atsisakė spausdinti politinę reklamą.
Pasakojo, kad buvo teisminiai ginčai. Dėl reklaminių paslėptų straipsnių laikraštyje taip pat buvo
teisminiai ginčai. Visas tas byla laimėjome mes.
Investiciniai projektai yra aptariami Taryboje, o su investiciniais projektais dirba
Administracija. Projektai buvo skundžiami ir tikrinami agentūrų.
Atsakymas į klausimą dėl direktoriaus Valdemaro Jasevičiaus priminė, kad prieš jį skiriant
dar gerb. Albinas Ežerskis buvo užklausęs STT apie Valdemarą Jasevičių, ir buvo gauta pažyma,
kad neigiamai charakterizuojamos informacijos apie jį neturim. Dėl pastaruoju metu žiniasklaidoje
pasirodžiusių straipsnių buvo kalbėtasi ir apie susidariusią situaciją. Priminė, kad gerb. Valdemaras
Jasevičius parašė raštą, kuris per komitetus buvo visiems išdalintas (pridedama).
Apie kreipimąsi į generalinę prokuratūrą dėl informacijos buvo informuota ir Vyriausybės
atstovė Tauragės apskrityje. Sakė, kad tikrai nėra malonu, kai apie savivaldybę, vadovus ir rajono
žmones rašoma blogai. Priminė apie Šilalės rajone per dvejus metus vykusius renginius,
pasitarimus, seminarus. Priminė, kad per tuos dvejus metus Šilalės rajonas gavo dvi „Auksines
krivūles“: vieną 2011 metais, o kitą 2012 metais. Kvietė visada visus užeiti, padiskutuoti aktualiais
klausimais.
Pirmininkas Raimundas Vaitiekus skelbė diskusiją, kurioje norintieji galės pasisakyti iki 5
min.
Diskusijoje dalyvavo:
A. S. Karbauskienė pasisakė, kad ji ir Kontrolės komitetas vis dar negavo nepriklausomo
audito išvados apie UAB „Šilalės autobusų parkas“. Nežino informacijos Vyriausiosios tarnybinės
etikos komisijos (toliau VTEK), kokį sprendimą priėmė dėl direktoriaus ir pavaduotojos. Nežino, ar
Administracijos direktoriui yra įsiteisėjęs teistumas, kuriame jis buvo nuteistas dvejiems metams ir
atidėtas metams. Nežino, kaip panaudotos lėšos iš socialinių pašalpų. Klausė, kiek yra numatę
atleisti socialdemokratų partijos narių ir kiek dar postų liko nepasidalinta. Nežino informacijos apie
ligoninės būklę, nors Kontrolės komitetas buvo paprašęs raštu. Kaltino, kad Meras neprižiūri, ar
atsakingi žmonės, privalantys atsakyti į raštus, atsako.
J. Gudauskas atsiprašė, kad dar ne į visus raštus buvo atsakyta. Sakė, kad audito išvados
nėra jokia paslaptis, jos yra prieinamos. Sakė, kad VTEK visi sprendimai yra laisvai prieinami
VTEK tinklalapyje. Juos galima laisvai pasižiūrėti. Dėl sutaupytų lėšų informacija bus pateikta, nes
dar yra ruošiamos Tarybos ataskaitos. Informacija taip pat bus paskelbta ir gyventojams. Atsiprašė,
kad galbūt į žodinius prašymus nebuvo atsakyta.
G. Macevičius pasisakė, kad 2011 metais išrinkta Tarybos narių dauguma sėkmingai dirba
ir vykdo jai pavestas funkcijas. Keičiasi ir tobulėja sveikatos apsaugos sistemos įstaigos, Švietimo
įstaigos. Taip pat įgyvendinami komunalinių paslaugų teikimų projektai bei kiti ES lėšomis
finansuojami projektai. Kadangi vienas iš kaltinimų merui buvo pareikštas dėl to, kad jo komandoje
dirba arba tiesiog vykdomojoje valdžioje dirba Administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius.
Siūlė nepamiršti, kad visose pasaulio civilizuotose valstybėse ir Lietuvoje yra aiškiai pasakyta
Konstitucijoje, kad teisingumą vykdo teismai. Išankstinis bet kokios veikos vertinimas laikomas
politikavimu. Kadangi iki išrinktos Tarybos kadencijos pabaigos liko daugiau kaip dveji metai,
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kvietė visus konstruktyviam darbui Šilalės kraštui ir žmonių labui. Sakė, kad palaiko tolimesnį
valdžios atstovų darbą dviejų metų laikotarpiui.
V. Jucius sakė, kad su dalimi išsakytų kolegų minčių sutinka, bet dėl Tarybos darbo
organizavimo priekaištų turi. Prisiminė, kad buvo sakoma, jog opozicija trukdo nuo pat Tarybos
darbo pradžios. Nuo pat Tarybos darbo pradžios jaučiasi tarsi izoliuoti, nes meras per dvejus metus
nė karto nebuvo susitikęs su frakcijomis. Dėl biudžeto darbo grupės sudarymo sakė, kad iš
opozicijos darbo grupėje tik jis, kaip Kontrolės komiteto pirmininkas, nors prieš Tarybos posėdį
buvo kalbėta, kad frakcijos turės galimybę pasiūlyti savo atstovus. Sakė, kad norėtų
bendradarbiavimo tarp opozicijos ir pozicijos. Šiuo metu galiojantis Savivaldybės tarybos darbo
reglamentas netenkina ir sakė, kad galėtų parengti tą Tarybos sprendimą dėl reglamento pataisymo,
tačiau susiduria su ta pačia problema, kad jų yra per mažai, todėl lieka neišgirsti. Sakė, kad pozicijai
yra dirbti patogiau taip kaip yra. Sakė, kad tikisi, jog šiandien merui išsakyti žodžiai, padės, kad
informacija nuo šiol bus skelbiama, viešinama, apie savivaldybės įmonėse, įstaigose, organizacijose
atliktus auditus, patikrinimus. Sakė, kad sutinka jog teisingumą vykdo teismai.
L. Kalnikaitė kreipėsi į visus Tarybos narius ir visus esančius šioje salėje. Sakė, kad gerbia
žmones, kurie atvyko iš kito krašto dirbti rajono žmonėms. Priminė, kad ne patys atėjo į Tarybą, o
žmonės juos išrinko. Žmonės nesuskirstė į poziciją ir opoziciją, o išrinko visus dirbti žmonių labui.
Kalbėjo apie tai, jog šiandien ieškomas teisingumas iš tikrųjų nematomas, neįžiūrimas. Sakė, kad
visi turi dirbti tiems žmonėms tarp kurių gyvena. Sakė, kad šiandien negalvojama, kaip atrodysime
po kažkiek metų, kuomet tuos sprendimus arba interpeliacijas merui skaitys. Nusikaltimai turi būti
matomi visiems, o ne keliems žmonėms. Minėjo, kad pateiktame sprendimo projekte nėra
nurodoma, kodėl nepasitikima meru, nėra nurodytos priežastys. Turėtų būti parašyta, kokiems
regionams, kokiems žmonėms yra pakenkta. Sakė, kad žiniasklaida šiuo metu yra pasirenkama tam,
kad sukompromituotų žmogų. Tik teismas vykdo teisingumą, o ne laikraščiai. Prašė visų prisiminti,
kad esame šio krašto gyventojai ir darbus vertins žmonės, gyvenantys dabar ir vėliau. Visi darbai
liks istorijoje. Sakė, kad visą išmanymą turime naudoti, kad būtų gera gyventi. Prisiminė apie 2012
metais buvusius Muziejų metus, kad turime Baublius, kuriuos paliko žmogus, gyvenęs prieš 200
metų. Linkėjo dirbti taip, kad ir po 200 metų padaryti darbai matytųsi ir turėtų išliekamąją vertę.
Tikisi, kad toliau kadencijoje dirbama bus žmonėms.
J. Šedbaras pateikė pastebėjimus išklausęs kolegų minčių. Sakė, kad visi Tarybos nariai
yra išrinkti žmonių. Minėjo, kad paprastosios kompetencijos perdavimas Administracijos
direktoriui buvo padarytas buvusioje kadencijoje, kai buvo meru Albinas Ežerskis. Buvo padaryta,
kad visi sprendimai būtų priimti ne taryboje. Dėl Balsių tvenkinio sakė, kad jei bendruomenė būtų
buvusi tokia energinga, kaip dabar minima, tai nebūtų toks šiukšlynas prie tvenkinio. Kreipėsi į
Albiną Ežerskį sakydamas, kada jis žada atsiskaityti su žmonėmis kurie nukentėjo bankrutavus
UAB „Medvėgalis“. Sakė, kad iš tiesų reikia dirbti žmonėms, su jais kalbėtis, o tų nesklandumų
buvo ir bus.
V. Noreika sakė kad, Loreta kalbėjo gražiai, o iš Jono Šedbaro išgirdo kaltinimus tiktai
Albinui Ežerskiui. Jo nuomone, ne apie tai reikia kalbėti, nes tas klausimas ne apie Albiną Ežerskį.
Sakė, kad visi žmonės yra skirtingi, visi turi savo nuomonę. Sakė, kad sprendimo projekto
iniciatoriai yra frakcijos Lietuvos socialdemokratų partijos ir Tvarkos ir teisingumo frakcijos, o ne
Vytautas Jucius ir jis. Opozicija taip elgiasi ne linkėdama bloga, bet norėdama padėti merui. Dėl
Administracijos direktoriaus kalbėjo, kad per komitetus išdalintas raštas yra toks pat kaip ir
ankstesnis teiktas prieš du metus. Sakė, kad teisti negali, kol nėra teismo, bet masinės informavimo
priemonės yra tarsi veidrodis. Linkėjo gerai pamąstyti prieš balsuojant.
R. Vaitiekus, kaip „Šilališkių“ frakcijos narys sakė, kad yra toks posakis „duokit žmogų, o
straipsnis jam bus pritaikytas“. Dalis Tarybos narių atnešę interpeliacijos raštą bando pritaikyti
merui kokį straipsnį, tačiau posėdžio pradžioje pripažino, kad to padaryti nepavyko. Po pokalbio su
vienu žmogumi suprato, kad politikas yra melagis, nes politika yra menas meluoti. Palaikydamas
valdančiąją daugumą ir savivaldybės priimamus sprendimus pareiškė, kad dės visas pastangas
rajono gyventojų labui. Kvietė visus bendram darbui, nes rietenos prie gero nepriveda.
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Posėdžio pirmininkas Raimundas Vaitiekus tarė baigiamąjį žodį. Priminė, kad po
diskusijos leidžia pasisakyti iniciatoriams ir merui po 5 min.
A. Ežerskis atsakė į Jono Šedbaro pastebėjimus dėl UAB „Medvėgalis“. Įmonė buvo
įkurta 1992 metais joje jis dirbo iki 2006 metų pabaigos, ir iki tol buvo išmokamos algos ir
sumokami mokesčiai. Administracinių ar kitokių nuobaudų ar įspėjimų neturėjo ir neturi. Tačiau,
kai pradėjo vadovauti įmonei jo buvęs partneris, jis dėl įvykusio bankroto nebuvo apklausiamas ir
jokių priekaištų jam nebuvo pareikšta. Sakė, kad nenori jog šitie dalykai būtų svarstomi, kai teismų
sprendimai yra įsiteisėję. Padėkojo už dėmesį.
J. Gudauskas padėkojo už išsakytą kritiką, už palaikymą. Kvietė visus dirbti kartu. Sakė,
kad į išsakytas pastabas bus atsižvelgta. Perskaitė kreipimąsi (pridedama) ir kvietė visus Tarybos
narius bendram darbui rajono žmonių gerovės labui.
A. S. Karbauskienė klausė, ar gali išgirsti atsakymus į klausimus.
J. Gudauskas atsakė į A. S. Karbauskienės klausimus.
A. S. Karbauskienė klausė, ar Administracijos direktoriui Valdemarui Jasevičiui yra
įsiteisėjęs teistumas.
J. Gudauskas sakė, kadangi yra Administracijos direktorius tai jis pats ir atsakys.
V. Jasevičius pasisakė. Pirmiausia sakė, kad yra vienintelis iš Tarybos narių kuris 7 kartus
yra renkamas į Tarybą. Gyventojų palaikymas yra ir tikisi, kad bus ateityje. Minėjo, kad nėra nė
vieno Tarybos nario, kuris būtų buvęs visose kadencijose ir renkamas į Tarybą. Sakė, kad VTEK
sprendimai yra apskųsti aukštesniajai institucijai. Minėjo, kad iš institucijų su kuriomis
bendraujama ir įsisavinamos ES lėšos yra gauta padėkos ir garbės raštai. Taip pat sakė, kad VTEK
spendimai yra priimti ne jo vieno atžvilgiu. Padėkojo už dėmesį.
Posėdžio pirmininkas Raimundas Vaitiekus siūlė išsirinkti slapto balsavimo Balsų
skaičiavimo komisiją, kuri skaičiuos slapto balsavimo rezultatus. Jis siūlė iš kiekvienos partijos
siūlyti po vieną atstovą, o iš jų reikės išrinkti Balsų skaičiavimo komisijos pirmininką ir sekretorių.
Į Balsų skaičiavimo komisiją Šilališkių koalicija pasiūlė Gintą Navardauską, Lietuvos
socialdemokratų partija – Virginijų Noreiką, Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai –
Loretą Kalnikaitę, Partija Tvarka ir teisingumas – Akvilę Gargasaitę, Krikščionių partija –
Genovaitę Damulienę, Liberalų ir centro sąjunga – Joną Šedbarą.
Posėdžio pirmininkas R. Vaitiekus siūlė balsuoti už kandidatus į Balsų skaičiavimo
komisiją.
BALSAVO: UŽ – 25 (vienbalsiai).
Posėdžio pirmininkas R. Vaitiekus skelbė 10 min. pertrauką, kurios metu Balsų
skaičiavimo komisiją turės išsirinkti Balsų skaičiavimo komisijos pirmininką ir sekretorių.
Informavo, kad Balsų skaičiavimo komisija dirbs ir slaptas balsavimas vyks 213 kabinete.
Po pertraukos posėdis tęsiamas.
Loreta Kalnikaitė perskaitė Tarybos nariams Balsų skaičiavimo komisijos protokolą
(protokolas pridedamas) ir paskelbė, kad Komisijos pirmininke išrinkta Loreta Kalnikaitė, o
sekretore Akvilė Gargasaitė. Balsų skaičiavimo komisijos protokolas pridedamas.
Posėdžio pirmininkas R. Vaitiekus skelbė 15 min. pertrauka. Jos metu Balsų skaičiavimo
komisijos nariai parengs slapto balsavimo biuletenio pavyzdį.
Po pertraukos posėdis tęsiamas.
Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė Loreta Kalnikaitė supažindino su protokolu ir
pristatė slapto balsavimo biuletenio pavyzdį (protokolas pridedamas).
Posėdžio pirmininkas R. Vaitiekus siūlė balsuoti už parengtą ir Tarybos nariams pateiktą
slapto balsavimo biuletenį.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas.
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Posėdžio pirmininkas R. Vaitiekus skelbė 30 min. pertrauka. Jos metu vyks slaptas
balsavimas. Informavo, kad slaptas balsavimas vyks 213 kabinete antrame aukšte.
Po pertraukos posėdis tęsiamas.
Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė Loreta Kalnikaitė Tarybos narius supažindino su
Balsų skaičiavimo komisijos protokolu (protokolas pridedamas) ir paskelbė rezultatus.
Pasitikiu meru Jonu Gudausku 13;
Nepasitikiu meru Jonu Gudausku 11;
Negaliojantis 1.
Posėdžio pirmininkas R. Vaitiekus informavo, kad jei už nepasitikėjimą balsavo mažiau
kaip pusę Tarybos narių, už pateiktą sprendimo projektą nebalsuojama. Palinkėjo sėkmės merui.
Toliau posėdžiui pirmininkavo meras Jonas Gudauskas.
2. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2012 metų
veiklos ataskaita.
Pranešėjas Vytautas Jucius pristatė Kontrolės komiteto 2012 metų veiklos ataskaitą ir
prašė pritarti.
R. Vaitiekus nesutiko su teiginiu, kad buvo padaryta klaida panaikinant Savivaldybės
kontrolieriaus tarnybą su vienu darbuotoju. Priminė, kad panaikinimas buvo padarytas praeitoje
kadencijoje, o ne šitoje kadencijoje.
J. Gudauskas priminė, kad uždarųjų akcinių bendrovių ataskaitos yra Taryboje svarstomos
ir yra galimybė užduoti klausimus vadovams.
Jonas Gudauskas informavo, kad už veiklos ataskaitą balsuoti nereikia, o tik išklausyti.
3. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2013 metų
veiklos programos tvirtinimas.
Pranešėjas Vytautas Jucius pristatė Kontrolės komiteto 2013 metų veiklos programą.
Pateikė pastebėjimus, kad 8 ir 18 punktai veiklos programoje kartojasi, tad siūlė 8 punktą išbraukti
ir prašė pritarti veikos programai.
Posėdžio pirmininkas J. Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su
pakeitimu.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas.
4. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 metų darbo plano
patvirtinimas.
Virginijus Noreika išėjo iš posėdžio.
Pranešėjas Jonas Gudauskas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Raimundas Vaitiekus siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas.
5. SVARSTYTA. Šilalės rajonui nusipelniusių asmenų skatinimo programos aprašo
patvirtinimas.
Pranešėjas Jonas Gudauskas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Vyriausybės atstovė atkreipė dėmesį, kad 7.5 punktas prieštarauja Vietos savivaldos
įstatymo 13 straipsnio 9 daliai. Pagal Vietos savivaldos įstatymą reikia rašyti savivaldybės tarybos
sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma.
Raimundas Vaitiekus siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pataisymu.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas.
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6. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo
Nr. T1-379 „Dėl Valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo“ 1 punkto pakeitimas.
Pranešėjas Valdemaras Jasevičius pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas.
7. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų
naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimas.
Pranešėja Stanislava Gedvilienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas.
8. SVARSTYTA. Lėšų, skirtų ikimokyklinio amžiaus mokiniams, ugdomiems pagal
ikimokyklinio ugdymo programas, ugdyti 2012 metais, paskirstymas.
Pranešėja Stanislava Gedvilienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
V. Jucius klausė, kodėl nėra įtraukta Kvėdarnos pradinė mokykla.
S. Gedvilienė atsakė, kad nebuvo įtraukta, nes nebuvo mokinių skaičiaus padidėjimo.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas.
9. SVARSTYTA. Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo programa.
Pranešėja Rasa Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas.
10. SVARSTYTA. Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos patvirtinimas.
Pranešėja Rasa Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas.
11. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo
Nr. T1-100 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ 1.6 punkto
pakeitimas.
Pranešėja Birutė Sragauskienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
A. Ežerskis klausė, ar yra mokyklose užfiksuota narkotikų vartojimas.
B. Sragauskienė atsakė, kad mokyklose nėra, bet nepilnamečių, užsiimančių narkotikų
veikla, yra.
T. Bartkus klausė, ar yra pagausėjimas lyginant su ankstesniais metais.
B. Sragauskienė atsakė, kad yra.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas.
12. SVARSTYTA. Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus
tėvams (globėjams, rūpintojams) Šilalės rajono savivaldybėje vykdymo tvarkos aprašo
patvirtinimas.
Pranešėja Birutė Sragauskienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas.
13. SVARSTYTA. Investicijų projektų rengimas ir teikimas Valstybės investicijų 2014 –
2016 metų programai.
Pranešėjas Stasys Aužbikas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
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A. Ežerskis klausė, ar su šiomis programomis yra teikiamos paraiškos ir per kitus
struktūrinius fondus.
S. Aužbikas atsakė, kiek įmanoma yra teikiama. Yra ieškoma kiek įmanoma daugiau
J. Gudauskas papildė, kad planai yra teikiami Finansų ministerijos šakinėm ministerijom.
Tikimasi, kad 3,1 mln. bus skiriama baseino statybai. Informavo, kad 2007-2013 m. ciklas
Europinėms lėšoms yra pasibaigęs ir ruošiamasi 2014-2017 metų finansiniam ciklui.
Genovaitė Damulienė išėjo iš posėdžio.
A. S. Karbauskienė klausė, kiek iš viso yra išleista sporto komplekso statybai.
S. Aužbikas atsakė, kad 1300000 Lt. Sporto departamentas skyrė pinigų papildomai
lapkričio mėnesį.
A. S. Karbauskienė klausė, kas yra nepadaryta, kad Simono Gaudėšiaus gimnazijos
projektas yra tęstinis ir ligoninės projektas yra tęstinis.
S. Aužbikas atsakė, jog gimnazija yra iš lauko apšiltinta, bet iš vidaus tėra sutvarkyta tik
nedidelė komplekso dalis. Ligoninės projektas tęstinis.
A. Ežerskis klausė, kaip dėl Kvėdarnos sporto mokyklos salės, ar ji nebuvo įtraukta į
kaimo diversifikavimo programą.
S. Aužbikas atsakė, kad nepavyko įrodyti, kad tai bendruomenei.
T. Bartkus taip pat klausė, dėl Kvėdarnos sporto salės, ar yra ieškoma galimybės pakeisti
bent langus.
J. Gudauskas atsakė, kad yra ieškoma ir Sporto mokykla yra iniciatorė.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas.
14. SVARSTYTA. Gatvės pavadinimo suteikimas Kvėdarnos seniūnijos Lembo kaime.
Pranešėjas Stasys Aužbikas pristatė sprendimo projektą, dėl gatvei suteikiamo Eigulių
pavadinimo Lembo kaime ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas.
15. SVARSTYTA. Šilalės miesto plėtros susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų
specialiojo plano koncepcijos tvirtinimas.
Pranešėjas Stasys Kruša pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas.
16. SVARSTYTA. Sutikimas perimti valstybės turtą.
Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
A. S. Karbauskienė klausė, kam reikia perimti valstybės turtą, jei jo likutis yra nulinės
vertės.
R. Kibelienė atsakė, kad nors ir nulinės vertės reikia perimti.
H. Girčys teigia, kad čia yra buhalterinė klaida ir negali būti nulinės vertės daiktas.
Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas.
BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 2.
17. SVARSTYTA. Patalpų suteikimas panaudos pagrindais Šilalės rajono savivaldybės
viešajai bibliotekai.
Virginijus Noreika nusišalino nuo sprendimo projekto svarstymo.
Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas.
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18. SVARSTYTA. Patalpos suteikimas panaudos pagrindais viešajai įstaigai
„Plačiajuostis internetas“.
Virginijus Noreika išėjo iš posėdžių salės.
Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
V. Jucius klausė, kur yra tos patalpos.
R. Kibelienė atsakė, kad rūsyje.
A. S. Karbauskienė klausė, ar čia bus pasirašoma atgalinėm datom.
R. Kibelienė atsakė, kad po sprendimo priėmimo bus pasirašoma. Praeitoje kadencijoje
buvo padaryta klaida ir praleista pasirašyti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas.
19. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr.
T1-98 „Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo“ pakeitimas.
Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
A. Ežerskis klausė, kas pasikeitė.
R. Kibelienė atsakė, kad pasikeitus Vyriausybės nutarimui reikia pakeisti. Viskas išlieka
taip pat.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas.
20. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo
Nr. T1-116 1 punkto pakeitimas.
Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas.
21. SVARSTYTA. Ilgalaikio materialiojo turto panauda.
Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas.
22. SVARSTYTA. Leidimas nuomoti pastato stogo dalį.
Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
A. S. Karbauskienė klausė, kas šiuo metu naudojasi kultūros namų stogu.
R. Kibelienė atsakė, kad su UAB „Bitė GSM“ yra pasirašytos sutartys.
A. Kazlauskas sakė, kad stogu dar naudojasi „Mezon“ interneto ryšiui.
A. S. Karbauskienė klausė, kieno leidimu nuo pirmadienio žmonės dirba ant stogo ir
pakabino tris antenas.
A. Kazlauskas atsakė, kad sutarčiai nepasibaigus, jie gali dirbti, o ką jie ten daro negali
atsakyti, nes nėra tos srities specialistas.
A. S. Karbauskienė siūlė uždrausti miesto centre statyti antenas.
Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas.
BALSAVO: UŽ – 13, PRIEŠ – 8, NEBALSAVO – 4.
23. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimo
Nr. T1-322 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos teise Šilalės rajono savivaldybės
viešajai bibliotekai“ patikslinimas.
Virginijus Noreika išėjo iš posėdžių salės.
Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
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NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas.
24. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo
Nr. T1-348 „Dėl Biudžetinės įstaigos Šilalės rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus
pareiginių nuostatų patvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios.
Pranešėja Danguolė Račkauskienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas.
25. SVARSTYTA. Maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų
normų 2013 metams Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose nustatymas.
Pranešėja Danguolė Račkauskienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
G. Damulienė klausė, ar įmanoma nustatyti maitinimo normą pagal vaiko amžių.
D. Račkauskienė atsakė, kad yra dietologai ir jie nustato.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas.
26. SVARSTYTA. Maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų
normų 2013 metams Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose nustatymas.
Pranešėja Danguolė Račkauskienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
A. S. Karbauskienė klausė, kodėl skiriasi kainos Pajūrio vaikų globos namuose su Šilalės
rajono socialinių paslaugų namais.
D. Račkauskienė atsakė, kad tokie yra įstaigų pateikti paskaičiavimai.
Pajūrio vaikų globos namų buhalterė atsakė, kad dėl pirkimų skiriasi pigų kiekis.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas.
27. SVARSTYTA. Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose teikiamų socialinės globos
paslaugų kainos tvirtinimas.
Pranešėja Danguolė Račkauskienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
T. Bartkus klausė, kodėl paslaugų namuose gyvenantiems vaikams mažiau reikia pinigų.
D. Račkauskienė atsakė, kad tai įtakojo šildymo kaina.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas.
28. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose teikiamų
socialinės globos paslaugų kainos tvirtinimas.
Pranešėja Danguolė Račkauskienė pristatė sprendimo projektą su pakeitimais, kad vienam
globotiniui reikia per mėnesį 2258 litų, iš kurių bendroji socialinės globos lėšų dalis – 858 litai,
kintamoji socialinės globos lėšų dalis – 1400 litai ir prašė jam pritarti.
Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas.
BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 1.
29. SVARSTYTA. Šilalės rajono vaikų socialinės globos įstaigų minimalios globotinių
aprūpinimo apranga ir minkštu inventoriumi normos vienam globotiniui patvirtinimas.
Pranešėja Danguolė Račkauskienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-25), pridedamas.
30. SVARSTYTA. Sveikatos programų rengimo prioritetų 2013 metams patvirtinimas.
Pranešėja Dalė Briedienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
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A. S. Karbauskienė klausė, kas daroma su 1.6 programa.
D. Briedienė atsakė, kad bus skaitomos paskaitos, rengiami mokymai.
A. S. Karbauskienė klausė, kas daroma dėl vaiko ir motinos sveikatos gerinimo.
D. Briedienė atsakė, kad bus mokyklose vykdomos programos ankstyvosios hipertenzijos,
kardiologiniai tyrimai ankstyvieji. Bus matuojami vaikų kraujospūdžiai, tiriami cholesterolio
kiekiai. Bus mokomi vaikai.
A. S. Karbauskienė klausė, kodėl nėra įtraukta programos, kuri sumažintų atsitikimus
kurie įvyko lapkričio 14 dieną.
D. Briedienė atsakė, kad yra vykdoma saugios bendruomenės programa ir finansuojamos
psichologų programos.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas.
BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 1.
31. SVARSTYTA. Šilalės rajono 2013 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės
biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimas.
Pranešėjas Stasys Tubutis pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
A. Ežerskis klausė, ar melioracijos darbams sudaromos eilės.
S. Tubutis atsakė, kad yra sudaromos eilės slenkančia tvarka.
A. Ežerskis klausė, ar 1.1 yra įsivėlusi klaida.
S. Tubutis atsakė, kad nėra.
H. Girčys klausė, kas čia yra daroma su Ašučio upeliu.
S. Tubutis atsakė, kad yra daromi einamieji remontai.
Vyko diskusija dėl 30 procentų rezervo lėšų. Diskusijoje dalyvavo A. Ežerskis, S. Tubutis,
J. Gudauskas, R. Vaitiekus.
J. Gudauskas siūlo balsuoti už A. Ežerskio pasiūlymą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas nepriimtas balsų dauguma, pridedamas.
BALSAVO: UŽ – 12, PRIEŠ – 13, NEBALSAVO – 0.
Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas.
BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 1.
1 papildomas. SVARSTYTA. Sutikimas perimti ilgalaikį materialųjį valstybės turtą.
Pranešėja Raimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
A. S. Karbauskienė klausė, ar galima vaikus vežti su autobusu, jei jo likutinė vertė yra lygi
nuliui.
R. Vaitiekus atsakė, kad tai yra buhalteriniai paskaičiavimai ir tai nereiškia, kad tas
autobusas nevažiuoja.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas.
BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 1.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad kitas Tarybos posėdis numatomas vasario 21 d., o
komitetų posėdžiai 18 d.

Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorė

Jonas Gudauskas
Raimonda Kniulytė

