ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 30 POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2013 m. rugpjūčio 29 d. Nr. T2-30
Šilalė
Posėdis įvyko 2013-08-29 13.00 val.
Posėdžio pirmininkas – Jonas Gudauskas.
Posėdžio sekretorė – Raimonda Kniulytė.
Į rajono Savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai. Posėdyje dalyvavo 24 Tarybos nariai
(sąrašas pridedamas).
Nedalyvavo: Vytautas Jucius (dėl pateisinamų priežasčių).
Posėdyje dalyvavo: 11 kviestųjų asmenų (sąrašas pridedamas), Vyriausybės atstovo
Tauragės apskrityje vyr. patarėjas Rimas Bytautas.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad posėdyje dalyvauja Vyriausiosios rinkimų
komisijos narys Rokas Stabingis, kuris priims Rolando Toleikio priesaiką.
Rokas Stabingis supažindino su priesaikos priėmimo tvarka.
R. Stabingis pakvietė R. Toleikį perskaityti Tarybos nario priesaikos tekstą.
R. Toleikis perskaitė priesaiką ir pasirašė.
R. Stabingis paskelbė, kad naujas Tarybos narys yra Rolandas Toleikis, perdavė
pasirašytą priesaikos tekstą merui saugoti ir įteikė R. Toleikiui Tarybos nario pažymėjimą.
Meras Jonas Gudauskas pasveikino R. Toleikį tapus Tarybos nariu.
T. Bartkus partijos Tvarka ir teisingumas frakcijos vardu pasveikino Rolandą Toleikį
tapus tarybos nariu.
Jubiliejaus proga Tarybos nariai pasveikino Birutę Žirlienę.
Posėdžio pirmininkas informavo Tarybos narius apie gautą Vyriausybės atstovo
Tauragės apskrityje tarnybos raštą. Buvo gautas reikalavimas „Dėl Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 11 punkto įgyvendinimo“.
Tarybos nariams vienbalsiai pritarus (už-24), Savivaldybės tarybos 30 posėdis pradėtas.
Posėdžio pirmininkui Jonui Gudauskui pasiūlius, vienbalsiai (už-24) išrinkti balsų
skaičiuotojai: Žemeckienė Vida, Žirlienė Birutė, Audinys Vytautas. Pirmininkė – Žemeckienė Vida.
Posėdžio pirmininkas Jonas Gudauskas priminė, kad Tarybos posėdyje bus balsuojama
elektronine balsavimo sistema ir rankos pakėlimu.
Posėdžio pirmininkas siūlė į darbotvarkę įtraukti vieną papildomą klausimą:
1 papildomas. Dėl autobuso „Mercedes-Benz Sprinter-308“ perdavimo panaudos
pagrindais Šilalės r. Obelyno pagrindinei mokyklai. Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė.
Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už visą darbotvarkę su papildymu. Pritarta
vienbalsiai (už-24).
Posėdžio pirmininkas priminė Reglamentą.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-34
patvirtinto Savivaldybės 2013 metų biudžeto pakeitimo.
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2. Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų), gaunančių darbo užmokestį iš
Savivaldybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, skaičiaus nustatymo.
3. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T1-242
paimtos trumpalaikės paskolos (kreditinės linijos) termino pratęsimo.
4. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ trumpalaikės paskolos
(kreditinės linijos) grąžinimo termino pratęsimo.
5. Dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, skirtų savivaldybių
visuomenės sveikatos programų rėmimo specialiosios programos finansavimui 2013 metais,
paskirstymo.
6. Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų visuomenės sveikatos priežiūros veiklai 2013
metams vykdyti, paskirstymo.
7. Dėl Mokinių priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas
tvarkos aprašo patvirtinimo.
8. Dėl projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šilalės rajone (Pajūryje)“.
9. Dėl projekto „Kvėdarnos miestelio kapinių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
parapijos koplyčios pagerinimas, tako prie jos atnaujinimas, privažiavimo prie kapinių ir
automobilių stovėjimo aikštelės rekonstravimas“.
10. Dėl Šilalės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose
namuose programos patvirtinimo ir administratoriaus skyrimo.
11. Dėl valstybinės žemės sklypų įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus.
12. Dėl patalpos perdavimo panaudos pagrindais kaimų bendruomenei „Aukštupis“.
13. Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio už
komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už 2012 metus.
14. Dėl gatvės įregistravimo Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise.
15. Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio
susisiekimo maršrutais tarifų ir mokinių pavėžėjimo įkainių nustatymo.
16. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T1168 ir 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-47 pripažinimo netekusiais galios.
17. Informacija apie mokyklų pasiruošimą 2013–2014 mokslo metams.
1. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu
Nr. T1-34 patvirtinto Savivaldybės 2013 metų biudžeto pakeitimas.
Pranešėja Stanislava Gedvilienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Pajamos didinamos 102,1 tūkst. Lt. Tikslinamos specialios tikslinės dotacijos - mokinio
krepšelio lėšos ir specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms funkcijoms atlikti. Antrame
priede papildomai įtraukiama Šilalės r. Obelyno pagrindinė mokykla ir skiriama 5 tūkst. Lt.
Šilalės r. Pajūralio pagrindinei mokyklai skiriama 25 tūkst. Lt.
A. Ežerskis klausė, kaip bus paskirstytos gautos lėšos.
S. Gedvilienė sakė, kad gautos pajamos yra 15 programoje.
R. Vaitiekus sakė, kad gautos pajamos nėra paskirstomos.
J. Gudauskas sakė, kad tai grįžę pinigai už investicinius projektus.
T. Bartkus klausė, kokį turtą įsigis Šilalės r. Pajūralio pagrindinė mokykla.
S. Gedvilienė sakė, kad planuoja pirkti mikroautobusą mokiniams vežti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas.
2. SVARSTYTA. Didžiausio leistino darbuotojų (etatų), gaunančių darbo užmokestį iš
Savivaldybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, skaičiaus nustatymas.
Pranešėja Stanislava Gedvilienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
T. Bartkus klausė, kaip siejamas 1.11 punktas su sprendimo projekto pavadinimu.
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R. Kuzminskaitė paaiškino dėl 1.11 punkto.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas.
3. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimu
Nr. T1-242 paimtos trumpalaikės paskolos (kreditinės linijos) termino pratęsimas.
Pranešėja Stanislava Gedvilienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
A. Ežerskis klausė, kiek iš paimtos paskolos buvo sugrąžinta.
S. Gedvilienė sakė, kad tai trumpalaikė paskola ir dėl lėšų stokos prašoma pratęsti
grąžinimo terminą, tai ne investiciniams projektams paimta paskola.
A. Ežerskis klausė, koks skolinimosi limitas liko.
S. Gedvilienė sakė, kad trumpalaikės paskolos limitas liko 356,9 tūkst. Lt.
T. Bartkus tikslinosi dėl biudžeto lėšų.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas.
BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 1.
4. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ trumpalaikės
paskolos (kreditinės linijos) grąžinimo termino pratęsimas.
Rolandas Toleikis nusišalino nuo klausimo svarstymo.
Pranešėja Stanislava Gedvilienė pristatė sprendimo projektą su patikslinimu ir prašė
jam pritarti. 1 punkto 4 eilutėje po žodžio „lėšomis“ vietoje žodžio „arba“ įrašyti „ir“.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimu.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-23), pridedamas.
5. SVARSTYTA. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, skirtų
savivaldybių visuomenės sveikatos programų rėmimo specialiosios programos finansavimui
2013 metais, paskirstymas.
Pranešėja Stanislava Gedvilienė pristatė sprendimo projektą su patikslinimais ir prašė
jam pritarti. Sprendimo projekto priedo lentelėje parašyti „tūkst. Lt“. Programos pavadinimas:
Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimais.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas.
6. SVARSTYTA. Valstybės biudžeto lėšų, skirtų visuomenės sveikatos priežiūros
veiklai 2013 metams vykdyti, paskirstymas.
Pranešėja Stanislava Gedvilienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas.
7. SVARSTYTA. Mokinių priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimas.
Pranešėja Rasa Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą su papildymu ir prašė jam
pritarti. Papildyti Aprašą 13 nauju punktu, o 13 punktą numeruoti 14. 13 punktą išdėstyti taip:
Nuo rugpjūčio 1 d. į mokyklą priimami prašymai tiktai tų mokinių, kurie gyvena mokyklai
priskirtoje aptarnaujamoje teritorijoje.
T. Bartkus domėjosi, kaip bus priimami mokiniai iš kitų rajonų.
R. Kuzminskaitė sakė, kad pateikę prašymus iki rugpjūčio 1 d. bus priimama tokia
pačia tvarka, o vėliau pateikusių prašymai bus nagrinėjami individualiai.
R. Toleikis domėjosi, ar po rugpjūčio 1 d. tėvai nebegalės pateikti prašymus eiti į kitas
mokyklas.
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R. Kuzminskaitė paaiškino apie priėmimo tvarką.
J. Gudauskas sakė, kad mokinių, norinčių eiti iš vienos mokyklas į kitą, atsiranda keli.
T. Bartkus domėjosi, kokią turės įtaką mokykloms Vyriausybės pakeista mokinio
krepšelio metodika.
R. Kuzminskaitė sakė, kad tai bus geriau kaime esančioms gimnazijoms.
Dešimtmetėms mokykloms tai nieko nekeičia, tik iš dalies gali padidėti mokinio krepšelis.
V. Noreika klausė, kokiai mokyklai priklauso kita Antininkų kaimo dalis.
R. Kuzminskaitė sakė, kad esant būtinybei, bus patikslinta kitame posėdyje.
R. Bytautas teikė pastabas Tvarkos aprašui. 12 punktą papildyti: „toje mokykloje baigę
pradinio ugdymo programą ar pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir toje mokykloje
mokytis pageidaujantys asmenys“; 16 punkte po žodžio Lietuvos Respublikoje įrašyti
„nemokantys valstybinės kalbos“; 18 punkte po žodžio „asmenys“ rašyti „iš savivaldybės
teritorijos“. 20 punkte po žodžių „jaunesni vaikai“ parašyti „bet ne anksčiau, negu jam sueina 5
metai“. 21 punkte reikia po žodžių „tėvų prašymu gali būti priimami ir“ parašyti „vieneriais
metais“. Naujai įtrauktas Aprašo 13 punktas gali prieštarauti bendrųjų kriterijų sąrašui.
R. Kuzminskaitė sakė, kad Švietimo ir mokslo ministro patvirtintoje priėmimo tvarkoje
ir kriterijuose numatyta, kad steigėjas privalo nustatyti mokyklos aptarnaujamą teritoriją. Pagal
mokyklos aptarnaujamas teritorijas steigėjas privalo užtikrinti atitinkamų programų (pradinio,
pagrindinio pirmos dalies ugdymo) tinklą. Užtikrinant mokyklų tinklą, transporto lengvatų
įstatymas buvo pakeistas taip, kad mokiniai būtų pavėžėjami į artimiausią mokyklą. Jei steigėjas
yra patvirtinęs tinklą ir yra pradinė mokykla, tai pirmenybė teikiama mokiniams iš
aptarnaujamos teritorijos. Kai mokinys mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, steigėjas
negali riboti pasirinkimo. Sutiko su R. Bytauto pastabomis.
A. S. Karbauskienė domėjosi dėl 13 punkto.
R. Kuzminskaitė patikslino, kad 13 punktas netaikomas gimnazijoms. 13 punktą išdėstė
taip: „Į priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmos pakopos programas nuo
rugpjūčio 1 d. prašymai priimami mokinių tėvų, kurie gyvena mokyklai priskirtoje
aptarnaujamoje teritorijoje“.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su patikslinimais.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas.
BALSAVO: UŽ – 16, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 8.
8. SVARSTYTA. Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šilalės rajone
(Pajūryje)“.
Pranešėjas Stasys Aužbikas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas.
9. SVARSTYTA. Projektas „Kvėdarnos miestelio kapinių Švč. M. Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapijos koplyčios pagerinimas, tako prie jos atnaujinimas, privažiavimo prie
kapinių ir automobilių stovėjimo aikštelės rekonstravimas“.
Pranešėjas Stasys Aužbikas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
R. Toleikis klausė, ar numatyta aikštelė prie koplyčios įėjimo.
S. Aužbikas informavo apie numatomus vykdyti darbus.
R. Toleikis domėjosi, ar bus kapinėse įrengtas apšvietimas.
S. Aužbikas sakė, kad dėl projekto ribotų lėšų apšvietimas nebus įrengiamas.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas.
BALSAVO: UŽ – 23, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 1.
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10. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo
daugiabučiuose namuose programos patvirtinimas ir administratoriaus skyrimas.
Rolandas Toleikis nusišalino nuo klausimo svarstymo.
Pranešėjas Stasys Aužbikas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
A. Ežerskis klausė, kodėl skiriasi duomenys apraše ir pateiktoje lentelėje.
S. Aužbikas sakė, kad lentelėje pateikti UAB „Šilalės šilumos tinklai“ faktiniai
duomenys.
J. Gudauskas sakė, kad pirmame etape iš Šilalės miesto šioje programoje dalyvauti
galės tik 13 daugiabučių namų. Antrame etape galės dalyvauti daugiabučiai, kurie turi bent tris
butus.
D. Auškalnytė sakė, kad lentelėje pateikti vieno sezono duomenys, apraše pateikti trijų
metų duomenys.
R. Vaitiekus papildė, kad ši programa apima net tik tuos trylika namų, kurie pateko į
pirmą renovacijos etapą, o yra paimta bendrai ir tų, kurie nepateko. Nepateko aštuonbučiai,
keturbučiai ir kiti mažesni namai, nors jų šilumos energijos suvartojimas yra didesnis. Lentelėje
pateikta tik tų trylikos namų duomenys, kuriuose yra daugiau kaip 10 butų ir jų suvartojimas yra
didesnis kaip 150 kWh/m². Kuo mažiau butų, tuo šilumos suvartojimas būna didesnis. Bendrame
apraše pateikti didesni skaičiai nei pateiktoje lentelėje.
A. Ežerskis klausė, ar apraše pateikti geresni rodikliai nei yra.
R. Vaitiekus sakė, kad pirmame etape buvo sąlygos, kad šilumos suvartojimas turi būti
150 kWh/m² ir ne mažiau 10 butų name. Antrame etape nebeliko apribojimų, bet ne mažiau trijų
butų. Tai yra padaryta, kad ir kiti daugiabučiai galėtų dalyvauti antrame ir kituose etapuose.
A. S. Karbauskienė klausė, ar pateiktame sąraše yra tie daugiabučiai, kuriems namų
renovacija nereikalinga.
R. Vaitiekus sakė, kad tai namai, kurie pateko į pirmą renovacijos etapą.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas.
BALSAVO: UŽ – 22, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 1.
11. SVARSTYTA. Valstybinės žemės sklypų įrašymas į neprivatizuojamų žemių
planus.
Pranešėjas Stasys Aužbikas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas.
12. SVARSTYTA. Patalpos perdavimas panaudos pagrindais kaimų bendruomenei
„Aukštupis“.
Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
A. S. Karbauskienė klausė, ar bus apšiltintos pastato sienos ir sudėtos naujos grindys
pastate.
J. Gudauskas sakė, kad pastatas bus renovuojamas pagal projektą, o grindys bus
sudėtos iš Savivaldybės biudžeto lėšų.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas.
13. SVARSTYTA. Vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimas nuo vietinės rinkliavos
mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už 2012 metus.
Virginijus Noreika nusišalino nuo klausimo svarstymo.
Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
A. S. Karbauskienė klausė, pagal ką yra atrenkami žmonės nuo mokesčio atleidimo.
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R. Aužbikavičiūtė sakė, kad atleidimas yra sprendžiamas pagal sunaudotos elektros
energijos kiekį.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-23), pridedamas.
14. SVARSTYTA. Gatvės įregistravimas Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise.
Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas.
15. SVARSTYTA. UAB „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariaisiais
reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų ir mokinių pavėžėjimo įkainių nustatymas.
Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
A. Ežerskis klausė, ar tikslinga didinti įkainius.
J. Gudauskas sakė, kad šalia esamų rajonų įkainiai nėra didesni. Savivaldybei
įsiskolinimai UAB „Šilalės autobusų parkas“ yra panaikinti. Kituose rajonuose autobusų parkai
taip pat nėra pelningi.
A. Daugėla informavo apie įmonės padėtį. Sakė, kad įsigijo du autobusus.
A. Ežerskis klausė, ar sudaromi nauji kelionės maršrutai, kad būtų patiriama mažiau
sąnaudų.
J. Gudauskas sakė, kad dėl kelionės maršrutų buvo aptarta Šilalės rajono keleivinio
transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijoje. Po rugsėjo 1-osios bus aiškiau,
kai bus žinomas mokinių skaičius mokyklose.
V. Macienė informavo, kad mokykliniuose nuo 2013 m. lapkričio 1 d. negalės būti nė
vieno stovinčio vaiko. Kai bus tikslūs mokinių skaičiaus duomenys, tada bus tikslinami
maršrutai.
G. Damulienė klausė A. Daugėlos, koks turėtų būti mokinių pavėžėjimo įkainis, kad
įmonė dirbtų nenuostolingai.
A. Daugėla sakė, kad jo nuomone, turėtų būti 10-15 proc. didesnis nei numatytas.
Diskutavo dėl mokinių pavėžėjimo: A. Ežerskis, R. Vaitiekus, J. Gudauskas.
T. Bartkus klausė, kas atsakys, jei autobuse bus daugiau vaikų nei yra sėdimų vietų, nes
jo turima informacija, už pažeidimus turės atsakyti vairuotojas.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma, pridedamas.
BALSAVO: UŽ – 20, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 4.
16. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d.
sprendimo Nr. T1-168 ir 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-47 pripažinimas netekusiais
galios.
Pranešėja Silva Paulikienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
A. S. Karbauskienė klausė, ar neprieštaraus teisės aktams, kad bus panaikintas Tarybos
sprendimas, kol nėra naujų taisyklių.
S. Paulikienė sakė, kad antrame punkte parašyta, kad šis sprendimas įsigalioja Šilalės
rajono savivaldybės administracijos direktoriui patvirtinus Gyvūnų laikymo Šilalės rajono
savivaldybės gyvenamosiose vietovėse taisykles.
R. Bytautas paaiškino, kad šis sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės
aktams.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas.
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1 papildomas. SVARSTYTA. Autobuso „Mercedes – Benz Sprinter -308“ perdavimas
panaudos pagrindais Šilalės r. Obelyno pagrindinei mokyklai.
Pranešėja Reda Aužbikavičiūtė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.
Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už-24), pridedamas.
17. Informacija apie mokyklų pasiruošimą 2013–2014 mokslo metams.
Pranešėjas Raimundas Vaitiekus pristatė informaciją (pridedama).
H. Girčys klausė, ar bus prie Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ atnaujintas takas.
R. Vaitiekus sakė, kad tai ne pagrindinis takas, žmonių sumintas takelis nebus
atnaujintas.
A. S. Karbauskienė replikavo dėl vyresnio amžiaus žmonių.
A. Ežerskis išreiškė nuomonę dėl nerenovuotų mokyklų pastatų.
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