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Šilalė 

 

 Posėdis įvyko 2015-04-20 10.00 val. 

 

 Posėdžio pirmininkė – Dalia Kiupelienė. 

 Posėdžio sekretorė – Geda Čėsnaitė. 

  

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

(sąrašas pridedamas).  

 Posėdyje dalyvavo 69 kviestieji asmenys (sąrašas pridedamas). 

Posėdyje dalyvavo Vyriausybės atstovė Tauragės apskrityje Irena Ričkuvienė, Šilalės 

dekanato dekanas Algis Genutis, Šilalės rajono savivaldybės rinkimų komisijos nariai, seniūnai, 

Administracijos darbuotojai, žiniasklaidos atstovai. 

 Kultūros centro darbuotoja Loreta Bartkutė pasveikino susirinkusiuosius ir pakvietė 

sugiedoti Tautišką giesmę. Susirinkusiesiems giedoti Tautišką giesmę padėjo Šilalės Dariaus ir 

Girėno progimnazijos mokinė Giedrė Norvaišaitė.  

Po Tautiškos giesmės perskaityti Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės 

ir Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko sveikinimai merui bei Tarybos nariams. 

 Šilalės rinkimų apylinkės Nr. 46 komisijos pirmininkė Dalia Kiupelienė pasveikino 

naujai išrinktus Tarybos narius ir pakvietė duoti Tarybos nario priesaiką. 

 Naujai išrinktos kadencijos tarybos nario įgaliojimai prasideda tuomet, kai Tarybos narys 

prisiekia. Kiekvienas Tarybos narys ateina prie D. Kiupelienės ir padėjęs ranką ant LR 

Konstitucijos perskaito pasirinktą vardinės priesaikos tekstą: 

1. Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir 

įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, 

pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tepadeda man Dievas. 

2. Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir 

įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, 

pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. 

Tarybos narys perskaitęs priesaikos tekstą, pasirašo po juo ir atiduoda priesaikos lapą D. 

Kiupelienei. Po priesaikos kiekvienam Tarybos nariui įteiktas Tarybos nario pažymėjimas, 

ženkliukas ir gėlė. Pasirašyti vardinės Tarybos narių priesaikos lapai pridedami. 

Tarybos narys – meras prisiekė paskutinis. Prieš jo priesaiką į Tarybos posėdžių salę 

įneštos mero regalijos, kurias po mero priesaikos merui uždėjo vyriausia amžiumi Tarybos narė 

Teresė Ūksienė. 

Po visų Tarybos narių priesaikos D. Kiupelienė paskelbė Tarybos narių, įgijusių visas 

tarybos nario teises bei pareigas, sąrašą. 

Visus Tarybos narius sveikino susirinkę svečiai ir Savivaldybės užsienio partneriai 

(Šilalės dekanato dekanas Algis Genutis, Vyriausybės atstovė Tauragės apskrityje Irena 

Ričkuvienė, Mamonovo miesto apygardos laikinai einantis vadovo pareigas Sergei Petrovič 

Gvozdinskij, Slavsko municipalinio rajono vadovas Sergei Viktorovič Lavrikaitis, Šilalės garbės 

piliečiai Petras Bielskis ir Albinas Kentra, Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas, Šilalės 
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kraštiečių draugijos pirmininkas Virginijus Jocys, Šilalės rajono savivaldybės mokyklų vadovų 

vardu Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktorius Stasys Norbutas, „Bočių“ draugijos 

Šilalės r. skyriaus pirmininkas Vaclovas Rimkus, Šilalės rajono ligoninės direktorius Antanas 

Damulis, seniūnų vardu Roma Noreikienė, Administracijos darbuotojų vardu Vilma 

Kuzminskaitė, Tėvynės sąjungos – krikščionių demokratų partijos frakcijos vardu Loreta 

Kalnikaitė). 

Meras J. Gudauskas padėkojo rinkimų komisijos nariams už sunkų darbą rinkimų metu ir 

įteikė gėlių komisijos pirmininkei D. Kiupelienei. 

 

Skelbiama 30 min. pertrauka. Savivaldybės administracijos 2 a. fojė Tarybos nariams 

suteikta galimybė nusifotografuoti ir taip įsiamžinti. 

  

 

Posėdžio pirmininkė        Dalia Kiupelienė 

 

 

Posėdžio sekretorė        Geda Čėsnaitė 
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 Po pertraukos posėdžiui pirmininkavo pirmą kartą tiesiogiai rajono gyventojų išrinktas 

meras Jonas Gudauskas. Tarybos narius  pasveikino Sovetsko miesto apygardos vadovas Nikolaj 

Nikolaevič Voyščev. 

Meras Tarybos nariams pateikė Tarybos narių prašymą (pridedamas), kad Tarybos 

posėdyje būtų svarstomi dar 4 klausimai. 

Tolesnė Tarybos posėdžio darbotvarkė: 

1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų ir 

pavedimo eiti Administracijos direktoriaus pareigas. 

Pranešėjas Jonas Gudauskas. 

2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo atleidimo iš 

pareigų. 

Pranešėjas Jonas Gudauskas. 

3. Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo. 

Pranešėjas Jonas Gudauskas. 

4. Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo. 

Pranešėjas Jonas Gudauskas. 

 

 Posėdžio pirmininkas Jonas Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą darbotvarkę. 

 Darbotvarkei pritarta vienbalsiai. 

 BALSAVO: UŽ – 25, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 0. 

 

Kadangi bus balsuojama rankos pakėlimu, meras siūlė iš Tarybos narių abėcėlės tvarka 

išrinkti balsų skaičiuotojus. Į balsų skaičiuotojus pasiūlyti Kęstutis Ačas, Tadas Bartkus, Dainius 

Bergelis (pirmininkas). 

J. Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktas balsų skaičiuotojų kandidatūras. Pritarta 

vienbalsiai (už-25). 

BALSAVO: UŽ – 25, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 0. 

 

Kadangi bus taip pat balsuojama slaptai, J. Gudauskas 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 (balsų skaičiavimo komisija iš 6 narių). 

J. Gudauskas siūlė balsuoti už tai, kad slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisija būtų 

sudaryta iš 6 narių. Į balsavimo komisiją pasiūlyti šie Tarybos nariai: Loreta Kalnikaitė, Tadas 

Bartkus, Alfonsas Motuzas, Jonas Šedbaras, Virginijus Noreika, Gintas Navardauskas (pritarta 

balsų dauguma). 

BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 1. 

 

 1. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimas iš 

pareigų ir pavedimas eiti Administracijos direktoriaus pareigas. 

 Pranešėjas Jonas Gudauskas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

 Rolandas Toleikis klausė, ar Valdemaras Jasevičius galėjo šiandien prisiekti ir tapti 

Tarybos nariu, nes dar buvo neatleistas iš Šilalės rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus pareigų. 

  J. Gudauskas atsakė, kad buvo aiškintasi su teisininkais ir V. Jasevičius galėjo tapti 

tarybos nariu, nes šiandien darbą pradėjo naujos kadencijos taryba, o praėjusios kadencijos 

įgaliojimai pasibaigė. Išaiškinta, kad jokio pažeidimo nėra. 

Posėdžio pirmininkas J. Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 25), pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 25, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 0. 
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2. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 

atleidimas iš pareigų. 

Pranešėjas Jonas Gudauskas pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti. 

Algirdas Meiženis domėjosi dėl informacijos paskelbimo apie priimtą sprendimą 

spaudoje. Jis siūlė konkrečia įvardinti, kokiame laikraštyje būtų paskelbta. 

J. Gudauskas paaiškino, kad apie paskelbimą nėra numatyta jokiame teisės akte, o šiuo 

metu dėl informacijos skelbimo pasirašyta sutartis su laikraščiu „Šilalės žinios“. 

Posėdžio pirmininkas J. Gudauskas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai (už – 25), pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 25, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 0. 

 

3. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimas. 

 Pranešėjas Jonas Gudauskas pristatė sprendimo projektą ir mero pavaduotoju siūlė skirti 

Valdemarą Jasevičių. 

Posėdžio pirmininkas klausė, ar V. Jasevičius sutinka balotiruotis į mero pavaduotojus, 

nes būtina į slapto balsavimo biuletenį įrašyti kandidato pavardę. 

 Posėdžio pirmininkas pakvietė V. Jasevičių prisistatyti. Po prisistatymo kandidatas į 

mero pavaduotojus atsakė į Tarybos narių pateiktus klausimus. 

J. Gudauskas paprašė Balsų skaičiavimo komisijos parengti slapto balsavimo biuletenio 

pavyzdį su įrašyta Valdemaro Jasevičiaus pavarde ir pateikti Tarybos nariams tvirtinti. 

 

Skelbiama 10 min. pertrauka. 

 

Po pertraukos posėdis tęsiamas.  

Balsų skaičiavimo komisija pirmininke išsirinko Loretą Kalnikaitę, o sekretoriumi- 

Alfonsą Motuzą. Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė Loreta Kalnikaitė tarybos nariams 

perskaitė Komisijos protokolą (pridedamas) ir pateikė Tarybos nariams paruoštą slapto 

balsavimo dėl mero pavaduotojo skyrimo biuletenio pavyzdį. 

Posėdžio pirmininkas J. Gudauskas siūlė patvirtinti slapto balsavimo biuletenio pavyzdį 

(vienbalsiai).  

BALSAVO: UŽ – 25, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 0. 

 

Skelbiama 20 min. pertrauka slaptam balsavimui dėl mero pavaduotojo skyrimo. 

 

Po pertraukos posėdis tęsiamas.  

 

Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė Loreta Kalnikaitė tarybos nariams perskaitė 

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

pavaduotojo skyrimo rezultatais. Už Valdemaro Jasevičiaus kandidatūrą balsavo 20 Tarybos 

narių, prieš – 5. 

Nuo balsavimo už pateiktą sprendimo projektą nusišalino Valdemaras Jasevičius. 

Posėdžio pirmininkas siūlė į sprendimo projektą įrašyti Valdemaro Jasevičiaus pavardę ir 

balsuoti už sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma (už – 19), pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 19, PRIEŠ – 5, NEBALSAVO – 0. 

Išrinktas mero pavaduotojas buvo pakviestas užimti savo darbo vietą Tarybos posėdžių 

salėje, pasveikintas bei įteikta gėlių. 

 

4. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimas. 

Administracijos direktoriaus kandidatūrą teikia meras, tad J. Gudauskas į Administracijos 

direktorius Tarybos įgaliojimų laikui pasiūlė Raimundo Vaitiekaus kandidatūrą.  
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Pasisakė kandidatas į Administracijos direktoriaus postą ir atsakė į Tarybos narių 

pateiktus klausimus. 

Raimundas Vaitiekus sutiko būti kandidatu į Administracijos direktoriaus postą. 

Posėdžio pirmininkas J. Gudauskas pakvietė Balsų skaičiavimo komisiją parengti slapto 

balsavimo dėl Administracijos direktoriaus skyrimo biuletenio pavyzdį, įrašant į jį Raimundo 

Vaitiekaus pavardę. 

 

Skelbiama 10 min. pertrauka slapto balsavimo biuletenio pavyzdžiui parengti. 

 

Po pertraukos posėdis tęsiamas.  

 

Balsų skaičiavimo komisija pristatė Komisijos protokolą (pridedama) ir pateikė Tarybos 

nariams tvirtinti parengtą slapto balsavimo dėl Administracijos direktoriaus skyrimo biuletenio 

pavyzdį, kuriame įrašyta Raimundo Vaitiekaus pavardė. 

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą slapto balsavimo biuletenio pavyzdį 

(pritarta balsų dauguma). 

BALSAVO: UŽ – 24, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 1. 

 

Skelbiama 20 min. pertrauka slaptam balsavimui dėl Administracijos direktoriaus 

išrinkimo. 

 

Po pertraukos posėdis tęsiamas.  

 

Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė Loreta Kalnikaitė pristatė Komisijos protokolą 

(pridedama) ir slapto balsavimo rezultatus. Už Raimundo Vaitiekaus kandidatūrą balsavo 19 

Tarybos narių, prieš – 5 Tarybos nariai. 

 

Raimundas Vaitiekus nusišalino nuo balsavimo už sprendimo projektą. 

Posėdžio pirmininkas J. Gudauskas siūlė balsuoti už jo pristatytą sprendimo projektą, 

kuriame įrašyta Raimundo Vaitiekaus pavardė. 

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma (už – 19), pridedamas. 

BALSAVO: UŽ – 19, PRIEŠ – 4, NEBALSAVO – 1. 

 

Sveikinimai naujajam Administracijos direktoriui, R. Vaitiekaus padėka. 

 

Posėdžio pirmininkas pristatė frakcijų pranešimus. Dėl frakcijų sudarymo pateikė 

prašymus: Šilalės rajono savivaldybės tarybos Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių 

demokratų frakcija, Šilalės rajono savivaldybės tarybos Šilališkių frakcija, bendra Lietuvos 

laisvės sąjungos (liberalų) Šilalės skyriaus ir Darbo partijos Šilalės skyriaus frakcija, Šilalės 

rajono savivaldybės frakcija Tvarka ir teisingumas, kuri pasiskelbė opozicine frakcija. 

(pranešimai pridedami). 

 

 Po posėdžio kiekvienam Tarybos nariui įteiktas skėtis ir posėdžio pirmininkas J. 

Gudauskas pakvietė visus Tarybos narius naujai kadencijos pradžiai Atminimo aikštėje pasodinti 

medelį.  

 

 

Posėdžio pirmininkas       Jonas Gudauskas 

 

Posėdžio sekretorė       Geda Čėsnaitė 

 

 


