
 
 

ŠILUTĖS RAJONO  SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

8- OJO ŠAUKIMO TARYBOS 35-OJO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2018-07-26  Nr. T3-240 (37) 

Šilutė 

 

Posėdis įvyko 2018 m. liepos 26 d. 14.00 – 15.30 val. 

Posėdžio pirmininkas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės mero pavaduotojas. 

Posėdžio sekretorius Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius. 

Dalyvavo 24 Tarybos nariai.  

Nedalyvavo: Raimundas Ambrozaitis (pateisinama priežastis). 

Posėdyje dalyvavusių asmenų sąrašas pridedamas (1 priedas). 

Balsų skaičiavimo grupė –Povilas Tunaitis ir Antanas Kubaitis (jeigu neveiktų elektroninė 

balsų skaičiavimo sistema). 

DARBOTVARKĖ 

 

1. Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras 

2. Dėl Savivaldybės tarybos 2018-2020 sprendimo Nr. T1-907 „Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja 

 

3. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 

T1-523 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės 

peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėjas Vaidas Kuzas, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistas- 

teisininkas 

 

4. Dėl pritarimo tęstinių tvarkybos darbų įgyvendinimui kultūros paveldo 

objekte – Švėkšnos sinagogoje (u. k. 30620), easnčioje Liepų a. 12, Švėkšnos 

mstl., Šilutės r. sav. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Alvyda Vidrinskienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė 

 

5. Dėl pritarimo tvarkybos darbų įgyvendinimui kultūros paveldo objekte – 

Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčios pastatų komplekso našlaičių globos namuose 

(u.k. 303640), esančiuose Katalikų bažnyčios g. 3, Šilutėje 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Alvyda Vidrinskienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė 
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6. Dėl pritarimo Žemaičių Naumiesčio sinagogos pastato (u. k. 34615) tvarkybos 

(avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projekto sprendinių įgyvendinimui 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Alvyda Vidrinskienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė 

 

7. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Pažink Pamario kraštą keliaudamas 

paukščių keliu“ 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Simona Bokštaitė- Dryžienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. 

specialistė 

 

8. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Nemuno delta. Kelionė žemuma ratu“ pagal 

Šilutės ŽRVVG 2014-2020 metų vietos plėtros strategija 

Pranešėjas Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto 

pirmininkas 

Projekto rengėja Simona Bokštaitė- Dryžienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. 

specialistė 

 

9. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos 

kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams 

nustatymo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Alina Overlingaitė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė 

 

10. Dėl pritarimo, kad uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės autobusų parkas“ 

parduotų nekilnojamąjį turtą 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

 

11. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Gorainių 

bendruomenei 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

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

 

12. Dėl Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė 

 

13. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 

T1-732 „Dėl parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties 

pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė 

 

14. Dėl Laimos Barakauskienės paskyrimo Šilutės r. Vainuto gimnazijos direktore 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė 
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15. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 metų II pusmečio darbo plano 

patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius 

 

Papildomi klausimai: 

16. Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-10 „Dėl 

Savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo 

 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras 

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius 

 

17. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai 

akcinei bendrovei „Šilutės vandenys“ 

 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras 

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

 

18. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės. 

Užsiregistravo 24 Tarybos nariai. 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. Posėdžio darbotvarkė patvirtinta Šilutės rajono 

savivaldybės mero 2018 m. liepos 19 d. potvarkiu Nr. M1-36. Posėdžio darbotvarkę sudaro 15 

sprendimo projektų, kurie buvo apsvarstyti komitetuose ir teikiami svarstyti rajono Tarybos posėdyje 

ir 2 papildomi klausimai „Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-10 „Dėl 

Savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo“ ir „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo 

pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės vandenys“. 

              Asmenys, norintys nusišalinti nuo darbotvarkės klausimų: 

              Saulius Vytuvis nusišalina nuo 9 darbotvarkės klausimo svarstymo „Dėl uždarosios akcinės 

bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės 

kainos galiojimo metams nustatymo“. 

              Siūlau balsuoti dėl pateiktos posėdžio darbotvarkės su visais pakeitimais. 

              Tarybos nariai vienbalsiai pritarė nusišalinimui. 

Posėdžio darbotvarkė patvirtinta: „už“ – 24 (vienbalsiai). 

2. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės tarybos 2018-2020 sprendimo Nr. T1-907 „Dėl 

Šilutės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Balsuojant už 

pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 6, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Esminių klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 21, „prieš“ – 0, nebalsavo – 2 (Jonas Jatautas, Sandra Tamašauskienė). 

Vidmantas Gečas registravosi bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1088 pridedamas. 

3. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. 

sprendimo Nr. T1-523 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo 

komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo 
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Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Balsuojant už pateiktą 

sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 8, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Esminių klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 23, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

Tomas Budrikis registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1089 pridedamas. 

4. SVARSTYTA. Dėl pritarimo tęstinių tvarkybos darbų įgyvendinimui kultūros 

paveldo objekte – Švėkšnos sinagogoje (u. k. 30620), easnčioje Liepų a. 12, Švėkšnos mstl., 

Šilutės r. sav. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Balsuojant už 

pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 6, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Esminių klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 23, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (Vaidas Pavilonis). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1090 pridedamas. 

5. SVARSTYTA. Dėl pritarimo tvarkybos darbų įgyvendinimui kultūros paveldo 

objekte – Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčios pastatų komplekso našlaičių globos namuose (u.k. 

303640), esančiuose Katalikų bažnyčios g. 3, Šilutėje 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Balsuojant už 

pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 6, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Esminių klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 22, „prieš“ – 0, nebalsavo – 2 (Jonas Jatautas, Arūnas Kurlianskas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1091 pridedamas.  

6. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Žemaičių Naumiesčio sinagogos pastato (u. k. 34615) 

tvarkybos (avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projekto sprendinių įgyvendinimui  

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Balsuojant už 

pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 6, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Esminių klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 24, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1092 pridedamas.  

7. SVARSTYTA. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Pažink Pamario kraštą 

keliaudamas paukščių keliu“ 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas. Balsuojant už 

pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 5, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Esminių klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 22, „prieš“ – 0, nebalsavo – 2 (Jonas Jatautas, Steponas Kazlauskas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1093 pridedamas.  

8. SVARSTYTA. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Nemuno delta. Kelionė žemuma 

ratu“ pagal Šilutės ŽRVVG 2014-2020 metų vietos plėtros strategija 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Balsuojant už 

pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 6, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Esminių klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 22, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (Algirdas Gečas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1094 pridedamas.  

9. SVARSTYTA. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ tiekiamos 

šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams nustatymo 
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Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas. Balsuojant už 

pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 5, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Saulius Vytuvis nusišalino nuo klausimo svarstymo. 

KVORUMAS 23 Tarybos nariai. 

Esminių klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 22, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (Algirdas Gečas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1095 pridedamas.  

10. SVARSTYTA. Dėl pritarimo, kad uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės autobusų 

parkas“ parduotų nekilnojamąjį turtą 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas. Balsuojant už 

pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 4, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 

(Arūnas Kurlianskas). Komiteto nariai v pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos 

posėdyje.  

Arvydas Jakas siūlo šį sprendimo projektą atidėti kitam posėdžiui. 

Sandra Tamašauskienė perskaitė pareiškimą nuo Šilutės rajono savivaldybės VIII šaukimo 

tarybos mažumos (pareiškimas pridedamas 2018-07-26 Nr. R2-6366). 

BALSAVO: „už“ – 20, „prieš“ – 0, nebalsavo – 4 (Arvydas Jakas, Zigmantas Jaunius, Arūnas 

Kurlianskas, Sandra Tamašauskienė). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1096 pridedamas.  

11. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Gorainių 

bendruomenei 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Balsuojant už 

pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 6, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Esminių klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 23, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (Arūnas Kurlianskas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1097 pridedamas. 

12. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų 

pardavimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas. Balsuojant už 

pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 5, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Esminių klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 24, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1098 pridedamas.  

13. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. 

sprendimo Nr. T1-732 „Dėl parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties 

pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Balsuojant už 

pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 6, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Esminių klausimų nepateikta. 

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

Vidmantas Gečas, Povilas Tunaitis- registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1099 pridedamas. 

14. SVARSTYTA. Dėl Laimos Barakauskienės paskyrimo Šilutės r. Vainuto gimnazijos 

direktore 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Balsuojant už 

pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 6, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

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

Tomas Budrikis, Arvydas Jakas, Arūnas Kurlianskas- registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1100 pridedamas. 

15. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 metų II pusmečio darbo 

plano patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Balsuojant už pateiktą 

sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 8, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Esminių klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 22, „prieš“ – 0, nebalsavo – 2 (Algirdas Gečas, Arūnas Kurlianskas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1101 pridedamas. 

16. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-

10 „Dėl Savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo 

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

Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimą Nr. T1-10 „Dėl savivaldybės tarybos 

Kontrolės komiteto sudarymo“ – vietoj Raimundo Ambrozaičio įrašyti Algirdą Gečą.  

Esminių klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 23, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (Algirdas Gečas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1102 pridedamas. 

17. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį 

uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės vandenys“ 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. Sprendimo projekto tikslas- 

1. Perduoti UAB „Šilutės vandenys“, juridinio asmens kodas 177059215, pagal turto 

patikėjimo sutartį dvidešimties metų laikotarpiui Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį         

Šilutės r. sav., Saugų sen., Vilkyčių k., esantį nekilnojamąjį turtą: 

1.1. gręžinį Nr. 21240  (unikalus numeris 4400-2047-1329, gylis 86 m); 

1.2. vandentiekio bokštą (unikalus numeris 4400-2069-3307, aukštis 7,75 m); 

1.3. vandentiekio tinklus (unikalus numeris 4400-2069-3318, ilgis 1727,55 m). 

 Esminių klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 24, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1103 pridedamas. 

18. Kiti klausimai. 

Esminių klausimų ar pareiškimų nepateikta. 

Posėdis baigtas. 

 

 

Posėdžio pirmininkas      Vytautas Laurinaitis 

 

 

Tarybos sekretorius      Andrius Jurkus 

 

 

Posėdžio sekretorė      Monika Knapkienė 
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1 priedas 

Šilutės rajono savivaldybės VIII šaukimo tarybos 37 - tojo posėdžio, 

įvykusio 2018 m.  liepos 26 d. 14.00 val., 

dalyvavusių asmenų sąrašas: 

  

Eil. 

Nr. 

Vardas, Pavardė Pareigos 

1.  Inesa Murauskienė -Savivaldybės mero patarėja 

2.  Sigitas Šeputis -Administracijos direktorius 

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

4.  Jurgita Skobienė -Kultūros skyriaus vyr. specialistė 

5.  Simona Bokštaitė- 

Dryžienė 

-Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė 

6.  Mindaugas Oželis -Ūkio skyriaus vyr. specialistas 

7.  Stanislova Dilertienė -Ūkio skyriaus vedėja 

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

9.  Remigijus Rimkus -Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas 

10.  Vilma Griškevičienė -Kultūros skyriaus vedėja 

11.  Dorita Mongirdaitė -Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistė 

12.  Virgilijus Pozingis -Administracijos direktoriaus pavaduotojas 

13.  Romualdas Eglinskas -Komunikacijos skyriaus vedėjas 

14.  Rasa Bičkauskienė -Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė 

15.  Birutė Tekorienė -Švietimo skyriaus vedėja 

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

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

18.  Romualdas Ambrulaitis -Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas 

19.  Judita Barcytė -Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė 

20.  Indrė Peteraitytė - 

Nausėdienė 

-Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė 

21.  Zita Tautvydienė -Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

 


