
 
 

ŠILUTĖS RAJONO  SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

8- OJO ŠAUKIMO TARYBOS 36-OJO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2018-06-28 Nr. T3-235 (36) 

Šilutė 

 

Posėdis įvyko 2018 m. birželio 28 d. 14.00 – 15.00 val. 

Posėdžio pirmininkas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. 

Posėdžio sekretorė Dovilė Pauparytė, Tarybos sekretoriato vyresnioji specialistė. 

Posėdyje dalyvavo 22 Tarybos nariai. 

Nedalyvavo Steponas Kazlauskas, Vaidas Bendaravičius, Antanas Martinkus (pateisinama 

priežastis). 

Zigmantas Jaunius į posėdžio darbą įsijungė pavėlavęs 14.05 val. 

Posėdyje dalyvavusių asmenų sąrašas pridedamas (1 priedas). 

Balsų skaičiavimo grupė –  Vidmantas Gečas ir Daiva Žebelienė (jeigu neveiktų elektroninė 

balsų skaičiavimo sistema). 

 

DARBOTVARKĖ 

 

1. Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras 

2. Dėl Savivaldybės tarybos 2018-02-20 sprendimo Nr. T1-907 „Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėjas Vladas Kainovaitis, Ekonomikos ir finansų komiteto narys 

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja 

3. Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir 

biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo 

Pranešėjas Vladas Kainovaitis, Ekonomikos ir finansų komiteto narys 

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja 

4. Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis 

Pranešėjas Vladas Kainovaitis, Ekonomikos ir finansų komiteto narys 

Projekto rengėja Anžela Bernotienė, Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja 

5. Dėl Šilutės rajono savivaldybei priklausančių vietinės reikšmės kelių ir gatvių 

perskaičiavimo tikrąją verte ir įtraukimo į apskaitą 

Pranešėjas Vladas Kainovaitis, Ekonomikos ir finansų komiteto narys 

Projekto rengėja Anžela Bernotienė, Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja 

6. Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos 

panaikinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Laima Stirbienė, Vaikų teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistė 

7. Dėl ikimokyklinio ugdymo grupių steigimo 
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Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja 

8. Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-

2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę 

veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilutės rajono savivaldybėje aprašo 

patvirtinimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, komunikacijos skyriaus vyr. specialistė 

9. Dėl pritarimo Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2019-

2021 metų programai ir jungtinės veiklos sutarties pasirašymui 

Pranešėjas Vladas Kainovaitis, Ekonomikos ir finansų komiteto narys 

Projekto rengėja Judita Jakienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė 

10. Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo 

patvirtinimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, Ūkio skyriaus vyr. specialistas 

11. Dėl Šilutės turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo 

Pranešėjas Vladas Kainovaitis, Ekonomikos ir finansų komiteto narys 

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

12. Dėl Šilutės rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių 

pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Pranešėjas Vladas Kainovaitis, Ekonomikos ir finansų komiteto narys 

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

13. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-02-20 sprendimo Nr. T1-925 „Dėl 

Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo 

dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Nijolė Grigonienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė 

14. Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

Pranešėjas Vladas Kainovaitis, Ekonomikos ir finansų komiteto narys 

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė 

15. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės katalikių 

moterų draugijai 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė 

16. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms 

įstaigoms 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė 

17. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai 

Šilutės ligoninei 

Pranešėjas Vladas Kainovaitis, Ekonomikos ir finansų komiteto narys 

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė 

18. Dėl Šilutės lopšelio – darželio „Raudonkepuraitė“ direktorės Aidos 

Vindžigelskienės atleidimo iš darbo ir pavedimo Zenutei Nausėdienei laikinai 

vykdyti direktorės funkcijas 
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Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė 

 

19. 

Dėl Šilutės r. Vainuto gimnazijos direktoriaus Antano Joniko atleidimo iš 

darbo ir pavedimo Laimai Barakauskienei laikinai vykdyti direktorės 

funkcijas 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė 

20. Dėl Irenos Ivanauskienės paskyrimo Šilutės lopšelio – darželio „Gintarėlis 

direktore 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė 

Papildomi klausimai: 

21. Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-54 „Dėl 

Savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras 

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius 

22. Dėl mokyklinių autobusų  perėmimo Šilutės rajono savivaldybės nuosavybėn ir 

jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras 

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė 

23. Dėl atstovo delegavimo į regioninę kultūros tarybą   

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras 

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja 

24. Kiti klausimai. 

 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės. 

Užsiregistravo 22 Tarybos nariai. 

Vytautas Laurinaitis. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 36-ojo posėdžio darbotvarkė 

patvirtinta Savivaldybės mero 2018 m. birželio 23 d. potvarkiu Nr. M1-31. Posėdžio darbotvarkę 

sudaro 19 sprendimo projektų, kurie buvo apsvarstyti komitetų posėdžiuose bei trys papildomi 

klausimai. Reglamento nustatyta tvarka kviečiu tarybos narius pareikšti apie nusišalinimą darbotvarkės 

klausimu. 

Laimutė Uselienė ir Algirdas Gečas pranešė, jog nusišalina 22 darbotvarkės klausimu „Dėl 

mokyklinių autobusų  perėmimo Šilutės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, 

naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“. 

Vytautas Laurinaitis. Kviečiu tarybos narius balsuoti dėl pateiktos posėdžio darbotvarkės. 

Posėdžio darbotvarkė patvirtinta: „už“ – 22, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

2. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės tarybos 2018-02-20 sprendimo Nr. T1-907 „Dėl 

Šilutės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėjas Vladas Kainovaitis, Ekonomikos ir finansų komiteto narys. Sprendimo projekto 

tikslas - įstatymų nustatyta tvarka patikslinti Savivaldybės biudžetą. Komitete vienbalsiai pritarta teikti 

sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 22, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1066 pridedamas. 

3. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017 m. konsoliduotųjų finansinių 

ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo. 

Pranešėjas Vladas Kainovaitis, Ekonomikos ir finansų komiteto narys. Sprendimo projekto 

tikslas – patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį. 

file:///C:/Users/TARYBA_DP10/Desktop/DESKT_1/Tarybos%20protokolai/VIII%20šaukimo%20tarybos%20protokolai/BIU10sKJG.doc
file:///C:/Users/TARYBA_DP10/Desktop/DESKT_1/Tarybos%20protokolai/VIII%20šaukimo%20tarybos%20protokolai/BIU10sKJG.doc
file:///C:/Users/TARYBA_DP10/Desktop/DESKT_1/Tarybos%20protokolai/VIII%20šaukimo%20tarybos%20protokolai/BIU10sKJG.doc
file:///C:/Users/TARYBA_DP10/Desktop/DESKT_1/Tarybos%20protokolai/VIII%20šaukimo%20tarybos%20protokolai/BIU10sKJG.doc
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Taip pat patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį – 42 

528,1 tūkst. eurų pajamų ir 41 156,2 tūkst. eurų išlaidų, pajamoms viršijant išlaidas 1 371,9 tūkst. eurų. 

Komitete vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 22, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1067 pridedamas. 

4. SVARSTYTA. Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis. 

Pranešėjas Vladas Kainovaitis, Ekonomikos ir finansų komiteto narys. Sprendimo projekto 

tikslas – pripažinti beviltiškomis skolas juridinio asmens UAB „Madro“ – 416,76 Eur bei fizinių 

asmenų: seniūnijų gyventojų skolos už patarnavimus – 23 664,84 Eur. Komitete vienbalsiai pritarta 

teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 21, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

Vladas Kainovaitis registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1068 pridedamas. 

5. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybei priklausančių vietinės reikšmės kelių ir 

gatvių perskaičiavimo tikrąją verte ir įtraukimo į apskaitą. 

Pranešėjas Vladas Kainovaitis, Ekonomikos ir finansų komiteto narys. Sprendimo projekto 

tikslas – patvirtinti perskaičiuotas seniūnijų kelių ir gatvių (458 vnt. ) vertes, kurios buvo 

užregistruotos 1 Eur simboline verte, įtraukti į apskaitą  perskaičiuota verte –7 124 261,70 Eur. 

Komitete vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 20, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (A. Jakas). 

Tomas Budrikis registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1069 pridedamas. 

6. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos 

tarybos panaikinimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Sprendimo projekto 

tikslas - panaikinti 2010-03-25 sudarytą Šilutės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių 

apsaugos tarybą ir patvirtintinus nuostatus. Komitete vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 21, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (A. Gečas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1070 pridedamas. 

7. SVARSTYTA. Dėl ikimokyklinio ugdymo grupių steigimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Sprendimo projekto 

tikslas - nuo 2018-09-01 įsteigti 10,5 val. ikimokyklinio ugdymo grupes Šilutės lopšeliuose-

darželiuose „Raudonkepuraitė“, „Ąžuoliukas“, „Gintarėlis“, Švėkšnos lopšelyje-darželyje, Vilkyčių ir 

Katyčių pagrindinėse mokyklose. Komitete vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti 

rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 22, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1071 pridedamas. 

8. SVARSTYTA. Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 

2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą 

savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilutės rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo. 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas. Komitete 

sprendimo projektas apsvarstytas. Komiteto nariai esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų projekto 

rengėjai nepateikė ir vienbalsiai pritarė sprendimo projektą  teikti svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 21, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

Jonas Jatautas registravosi, bet nebalsavo. 
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NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1072 pridedamas. 

9. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 

2019-2021 metų programai ir jungtinės veiklos sutarties pasirašymui. 

Pranešėjas Vladas Kainovaitis, Ekonomikos ir finansų komiteto narys. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Komiteto nariai esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų projekto rengėjai 

nepateikė ir vienbalsiai pritarė sprendimo projektą  teikti svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 22, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1073 pridedamas. 

10. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių 

sąrašo patvirtinimo. 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas. Projekto tikslas 

patikslinti Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą, pagal kurį būtų 

išbraukiami valstybinės reikšmės rajoniniai ir krašto keliai, esantys Vainuto, Kintų, Usėnų, Katyčių, 

Švėkšnos, Žemaičių Naumiesčio ir Juknaičių seniūnijų gyvenvietėse kaip gatvių tąsa.  Komitete 

vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 20, „prieš“ – 0, nebalsavo – 2 (A. Jakas, Z. Jaunius). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1074 pridedamas. 

11. SVARSTYTA. Dėl Šilutės turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų 

nustatymo. 

Pranešėjas Vladas Kainovaitis, Ekonomikos ir finansų komiteto narys. Sprendimo projekto 

tikslas – nustatyti biudžetinės įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kainas. 

Komitete vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 19, „prieš“ – 0, nebalsavo – 3 (J. Jatautas, A. Jakas, A. Gečas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1075 pridedamas. 

12. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių 

bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

Pranešėjas Vladas Kainovaitis, Ekonomikos ir finansų komiteto narys. Sprendimo projekto 

tikslas – patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų 

veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašą. Komitete vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 20, „prieš“ – 0, nebalsavo – 2 (A. Jakas, A. Gečas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1076 pridedamas. 

13. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-02-20 sprendimo Nr. T1-

925 „Dėl Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, 

sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas. . Komitete 

sprendimo projektas apsvarstytas. Komiteto nariai esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų projekto 

rengėjai nepateikė ir vienbalsiai pritarė sprendimo projektą  teikti svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 22, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1077 pridedamas. 

14. SVARSTYTA. Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Valstybės vaiko teisių 

apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

Pranešėjas Vladas Kainovaitis, Ekonomikos ir finansų komiteto narys. Sprendimo projekto 

tikslas – patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų 

veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašą. Komitete vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 
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BALSAVO: „už“ – 22, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1078 pridedamas. 

15. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės 

katalikių moterų draugijai. 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas. Komitete 

sprendimo projektas apsvarstytas. Komiteto nariai esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų projekto 

rengėjai nepateikė ir vienbalsiai pritarė sprendimo projektą  teikti svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 21, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

Ričardas Stonkus registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1079 pridedamas. 

16. SVARSTYTA. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės 

biudžetinėms įstaigoms. 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas. Komitete 

sprendimo projektas apsvarstytas. Komiteto nariai esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų projekto 

rengėjai nepateikė ir vienbalsiai pritarė sprendimo projektą  teikti svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 22, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1080 pridedamas. 

17. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai 

įstaigai Šilutės ligoninei. 

Pranešėjas Vladas Kainovaitis, Ekonomikos ir finansų komiteto narys. Sprendimo projekto 

tikslas – perduoti pagal panaudos sutartį neatlygintinai valdyti ir naudotis dešimties metų laikotarpiui 

viešajai įstaigai Šilutės ligoninei įstatuose numatytai veiklai vykdyti Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio Šilutėje, Rusnės g. 1, esančio poliklinikos pastato 464,05  kv. m ploto dalį. Komitete 

vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 22, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1081 pridedamas. 

18. SVARSTYTA. Dėl Šilutės lopšelio – darželio „Raudonkepuraitė“ direktorės Aidos 

Vindžigelskienės atleidimo iš darbo ir pavedimo Zenutei Nausėdienei laikinai vykdyti direktorės 

funkcijas. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Komiteto nariai esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų projekto rengėjai 

nepateikė ir vienbalsiai pritarė sprendimo projektą  teikti svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 21, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (A. Jakas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1082 pridedamas. 

19. SVARSTYTA. Dėl Šilutės r. Vainuto gimnazijos direktoriaus Antano Joniko 

atleidimo iš darbo ir pavedimo Laimai Barakauskienei laikinai vykdyti direktorės funkcijas. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Šilutės rajono 

savivaldybės administracijoje 2018 m. balandžio 11 d. gautas Šilutės r. Vainuto gimnazijos direktoriaus 

Antano Joniko prašymas pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 54 straipsnį atleisti jį iš 

direktoriaus pareigų šalių susitarimu nuo 2018 m. liepos 31 d. Taip pat gautas Laimos Barakauskienės 

2018 m. birželio 11 d. sutikimas laikinai vykdyti Šilutės r. Vainuto gimnazijos direktorės funkcijas, iki 

steigėjas į šias pareigas skirs asmenį, laimėjusį atvirą konkursą. Komitete vienbalsiai pritarta teikti 

sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 21, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (A. Jakas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1083 pridedamas. 

20. SVARSTYTA. Dėl Irenos Ivanauskienės paskyrimo Šilutės lopšelio – darželio 

„Gintarėlis direktore. 
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Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Sprendimo projekto 

tikslas – skirti Ireną Ivanauskienę Šilutės lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktore nuo 2018 m. 

rugpjūčio 6 d. penkerių metų kadencijai, nustatant jai 6,91 pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientą. Komitete vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 22, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1084 pridedamas. 

21. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-

54 „Dėl Savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo. 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis. Savivaldybės meras. Sprendimo projekto tikslas - pakeisti 

Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-54 „Dėl savivaldybės tarybos etikos 

komisijos sudarymo“ 1.3 papunktį – vietoj Alfonso Vanago įrašyti Saulių Vytuvį. Komitete vienbalsiai 

pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 13, „prieš“ – 4 (A. Jakas, Z. Jaunius, A. Kurlianskas, S. Tamašauskienė), 

nebalsavo – 5 (S. Vytuvis, R. Ambrozaitis, J. Jatautas, A. Gečas, V. Gečas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1085 pridedamas. 

22. SVARSTYTA. Dėl mokyklinių autobusų  perėmimo Šilutės rajono savivaldybės 

nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. 

Laimutė Uselienė ir Algirdas Gečas nusišalina nuo pateikto sprendimo projekto.  

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. Sprendimo projekto tikslas - sutikti 

perimti Šilutės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei 

nuosavybės teise priklausančius ir šiuo metu Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo 

centro patikėjimo teise valdomus mokyklinius M2 klasės autobusus: 

- „Iveco Daily 50C15“, kurio vieneto įsigijimo (likutinė) vertė – 40 714,08 eurai; 

- „Volkswagen Crafter“, kurio vieneto įsigijimo (likutinė) vertė – 40 237,34 eurai; 

-. „Volkswagen Crafter“, kurio vieneto įsigijimo (likutinė) vertė – 40 232,50 eurai. 

Klausimų nepateikta. 

Kvorumas 20 Tarybos narių. 

BALSAVO: „už“ – 20, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1086 pridedamas. 

23. SVARSTYTA. Dėl atstovo delegavimo į regioninę kultūros tarybą. 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. Sprendimo projekto tikslas - deleguoti 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėją Vilmą Griškevičienę į Lietuvos 

Respublikos kultūros ministerijos formuojamą regioninę kultūros tarybą. 

Klausimų nepateikta. 

Kvorumas 22 Tarybos nariai. 

BALSAVO: „už“ – 22, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1087 pridedamas. 

24. Kiti klausimai. 

Algirdas Gečas perskaitė Šilutės rajono savivaldybės VIII šaukimo tarybos Liberalų frakcijos 

pareiškimą dėl nepotizmo atvejų Šilutės rajono savivaldybės administracijoje (pridedama). 

Posėdis baigtas 15.00 val. 

 

 

Posėdžio pirmininkas      Vytautas Laurinaitis  

 

 

Tarybos sekretorius      Andrius Jurkus 

 

 

Posėdžio sekretorė      Dovilė Pauparytė  
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1 priedas 

Šilutės rajono savivaldybės VIII šaukimo tarybos 36 - ojo posėdžio, 

įvykusio 2018 m. birželio 28  d. 14.00 val., 

dalyvavusių asmenų sąrašas: 

  

Eil. 

Nr. 

Vardas, Pavardė Pareigos 

1.  Inesa Murauskienė -Savivaldybės mero patarėja 

2.  Virgilijus Pozingis -Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 

3.  Arvydas Bielskis -Personalo ir teisės skyriaus vedėjas 

4.  Živilė Targonskienė -Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė 

5.  Dalia Bernotienė -Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė 

6.  Aurelija Tamašauskienė -Vidaus audito skyriaus vedėja 

7.  Jolita Stonkuvienė -Savivaldybės kontrolierė 

8.  Birutė Tekorienė -Švietimo skyriaus vedėja 

9.  Rimantė Čiūtienė -Švietimo skyriaus vyr. specialistė 

10.  Giedrė Milukienė -Švietimo skyriaus vyr. specialistė 

11.  Romualdas Eglinskas -Komunikacijos skyriaus vedėjas 

12.  Vilma Griškevičienė -Kultūros skyriaus vedėja 

13.  Jurgita Skobienė -Kultūros skyriaus vyr. specialistė 

14.  Vita Stulgienė -Kanceliarijos skyriaus vyr. specialistė – kalbos tvarkytoja 

15.  Stanislova Dilertienė -Ūkio skyriaus vedėja 

16.  Alina Overlingaitė -Ūkio skyriaus vyr. specialistė 

17.  Zita Tautvydienė - Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

18.  Daiva Thumat -Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė 

19.  Remigijus Rimkus -Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas 

20.  Asta Jagelavičienė -Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė 

21.  Vaidotas Mačiulis -UAB „Šilutės šilumos tinklai“ direktorius 

22.  Alfredas Stasys Nausėda -LR Seimo narys 

23.  Valentinas Dylertas -LR Seimo nario Alfredo Stasio Nausėdos patarėjas 

 

 


