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TELŠIŲ APSKRITIES LAIKRAŠTIS

VVARFF
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Žarėnų seniūnijoje vilkai
pjauna avis
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Šešėline automobilių
prekyba užsiėmęs telšiškis
siunčiamas į teismą

R-247

Daugiabučių namų
gyventojų DĖMESIUI
Vyksta daugiabučių namų gyventojų apklausa,
kas administruos Jūsų namą?
Kviečiame pasirinkti mus –
savivaldybės įmonę TELŠIŲ BUTŲ ŪKĮ.
Pas mus dirba kvalifikuoti elektros, santechnikos, šilumos
tinklų priežiūros specialistai.
Visą parą veikia Avarinė tarnyba.
Dėl informacijos kreiptis el. p.: pavaduotojas@tbukis.lt
arba tel. 8 698 84544.
U-512
UAB „BIO WOOD“

GAMINA IR
PARDUODA

MEDIENOS PJUVENŲ

GRANULES – 170 Eur
MEDIENOS PJUVENŲ

BRIKETUS – 125 Eur
* kainos su PVM fiziniams asmenims.

PRISTATYMAS NEMOKAMAS
užsakius 3 ir daugiau padėklų
Informacija ir užsakymai

Tel. 8 611 56469

B-912

PREKYBA STATYBINE

MEDIENA

8 612 12058
8 602 29008

Prieš dvi savaites susiforma
vusi nauja valdančioji koali
cija išlaikė savo pirmąjį egza
miną. Praėjusį ketvirtadienį
suš aukt am e Telš ių raj on o
sav iv aldybės tar ybos pos ė
dyje naujuoju Sav ivaldybės
administracijos direktoriumi
paskirtas 33 metų Lietuvos
soc iald em okr at ų part ij os
Telšių skyriaus pirmininkas
Tom as Katkus. Už nauj ąjį
Adm in istr ac ij os
vad ov ą bals av o
psl.
13 Tarybos narių,
T. Katkus.
prieš – 11.
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Telšių greitoji medicinos pagalba keičia
dispečerinę – renkamasi pigesnė paslauga

TER ASINĖ S
LENTO S
Telšių mieste
pristato NEMOKAMAI

Savivaldybės administracijos
direktorius – Tomas Katkus

U-388

Iki šiol norėdami prisišaukti greitąją mes skambindavome į Šiaulius, o šie iškvietimą perduo
davo Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Greitosios medicinos pagalbos skyriui
(Telšių rajono PSPC GMPS). Nuo lapkričio 1 dienos keičiasi tvarka: Telšių rajono PSPC pa
sirašė sutartį su VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotimi (GMPS), ir visi
skambučiai į Telšių GMPS keliaus per Panevėžio GMPS dispečerinę. Šią informaciją Telšių
rajono savivaldybės tarybos nariams pristačiusi Telšių rajono PSPC direktorė
Laima Jurytė-Zakarauskienė įsitikinusi, jog tai leis ne tik sutaupyti įstaigos lėšų,
psl.
bet ir pagerinti teikiamų paslaugų kokybę.
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Buvęs Administracijos direktorius
I. Motiejūnas – Tar ybos nar ys

Praėjusią savaitę sureng tame
Telšių rajono sav ivaldybės ta
rybos posėdyje prisiekė į rajono
politiką sugrįžęs Imantas Motie
jūnas. Jis Telšių rajono savival
dybės taryboje pakeitė mandato
atsisakiusį pagal Lietuvos vals
tiečių ir žaliųjų sąjungos iškel
tų kandid at ų sąraš ą išr inktą
Arūną Andrijauską. Pastarojo
prašymą atsistatydinti Vyriau
sioji rinkimų komisija patenkino
spalio 18 dieną.
Skaitytojams priminsime, jog
I. Motiejūnas Tarybos nario mun
durą jau yra nešiojęs. Tiesa, neil
gai – vos pusantro mėnesio. Man
dato atsisakė Telšių rajono savi
valdybės tarybai 2019 m. birželio
mėnesį paskyrus jį į Savivaldybės
administracijos direktoriaus pa
reigas. Pareigų neteko šių metų
rugpjūčio mėnesį praradęs poli
tinį (asmeninį) pasitikėjimą.
Ketvirtadienį padėjęs ranką ant
Lietuvos Respublikos Konstituci
jos I. Motiejūnas prisiekė gerbti
ir vykdyti Lietuvos Respublikos
Konstituciją ir įstatymus, sąži

I. Motiejūnas prisiekia Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdyje.

ningai atlikti visas Savivaldybės
tarybos nario pareigas ir susilai
kyti nuo veiksmų, pažeidžiančių
gyventojų teises ir viešuosius in
teresus.
Tikėkimės, jog Tarybos nario
priesaikos į politiką grįžęs I. Mo
tiejūnas laikysis, mat eidamas Sa
vivaldybės administracijos direk
toriaus pareigas net keletą kartų

Vyriausiosios tarnybinės etikos
komisijos buvo pripažintas pažei
dęs LR viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo nuostatas.
Gražus sutapimas: priesaikos
davimo dieną – spalio 29-ąją –
I. Motiejūnas šventė savo 52-ąjį
gimtadienį.
„Telšių ŽINIŲ“ inf.

