
 
 

ŠILUTĖS RAJONO  SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

8- OJO ŠAUKIMO TARYBOS 42-OJO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2018-12-20 Nr. T3-271 (42) 

Šilutė 

 

Posėdis įvyko 2018 m. gruodžio 20 d. 14.00 – 15.00 val. 

Posėdžio pirmininkas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. 

Posėdžio sekretorė Dovilė Pauparytė, Tarybos sekretoriato viešojo administravimo institucijos 

specialistė. 

Posėdyje dalyvavo 22 Tarybos nariai. 

Nedalyvavo Raimundas Ambrozaitis, Arvydas Jakas, Genovaitė Kimbrienė (pateisinama 

priežastis). 

Prieš svarstant trečiąjį darbotvarkės klausimą „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017 m. 

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ prisiekė 

naujas Tarybos narys, Partijos Tvarka ir teisingumas atstovas Arvydas Stonis. Priesaiką priėmė 

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos narė Aistė Žilinskienė. Arvydui Stoniui įteiktas 

Tarybos nario pažymėjimas ir ženklelis. 

Posėdyje dalyvavusių asmenų sąrašas pridedamas (1 priedas). 

Balsų skaičiavimo grupė –  Lijana Jagintavičienė ir Vidmantas Gečas (jeigu neveiktų 

elektroninė balsų skaičiavimo sistema). 

 

DARBOTVARKĖ 

 
1.  Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras 

2.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 

T1-886 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018-2020 m. strateginio veiklos plano 

patvirtinimo“ papildymo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. 

specialistė 

3.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019 - 2021 metų strateginio veiklos plano 

patvirtinimo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. 

specialistė 

4.  Dėl  savivaldybės tarybos 2018-02-20 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 vyr. specialistė 

5.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo 

ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo 
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Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė 

6.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės ketinimo dalyvauti įgyvendinant projektą 

„Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja 

7.  Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos veiklos Šilutės 

rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Inga Užgalienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų 

poskyrio vyr. specialistė 

8.  Dėl išlaidų maitinimui, medikamentams, patalynei ir aprangai 2019 metų 

finansinių normatyvų nustatymo Šilutės rajono savivaldybės socialinių 

paslaugų įstaigose 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų 

poskyrio vyr. specialistė 

9.  Dėl 2019 metų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo    

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų 

poskyrio vyr. specialistė 

10.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimo Nr. T1-529 „Dėl 

Šilutės rajono savivaldybės kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programos 

rezervo naudojimo tvarkos aprašo  patvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė 

11.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo programos projektų finansavimo 2019 

m. konkurso nuostatų patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė 

12.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo 

programos tvarkos aprašo patvirtinimo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė 

13.  Dėl saugaus elgesio Šilutės rajono savivaldybės paviršinių vandens  telkinių 

vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėjas Arvydas Gorodeckas, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas 

14.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-

2296 „Dėl komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo paslaugų teikimo 

tarifo dydžio nustatymo“ pakeitimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėjas Mindaugas Budvytis, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- 

gamtosaugininkas 

15.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. 

T1-491 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 

nuostatų, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 

dydžių bei atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašo“ pakeitimo 
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Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėjas Mindaugas Budvytis, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- 

gamtosaugininkas 

16.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017-2019 metų visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos 2018 metų priemonių plano pakeitimo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

Projekto rengėjas Mindaugas Budvytis, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- 

gamtosaugininkas 

17.  Dėl Savivaldybės būsto pardavimo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

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

18.  Dėl Žemaičių krašto etnokultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

19.  Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų 

nustatymo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

20.  Dėl Jungtinės veiklos sutarties rezultatų paskirstymo tvarkos patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

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

21.  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį  Vilkyčių 

bendruomenės centrui „Viltis“ 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

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

22.  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį  Vainuto seniūnijos 

bendruomenei 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

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

23.  Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Savivaldybės reikmėms 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

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

24.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimo Nr. T1-492 „Dėl 

nekilnojamojo turto perdavimo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ 

pakeitimo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

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

25.  Dėl viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo 

turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

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

26.  Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Kintų buriavimo mėgėjų klubui 

„Marių burės“ 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

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

27.  Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės lopšeliui-darželiui „Žvaigždutė“ 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė 
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28.  Dėl Stasės Viršilienės  atleidimo iš  Šilutės lopšelio - darželio „Žvaigždutė“  

direktorės pareigų 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

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

29.  Dėl Stasės Viršilienės skyrimo į Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ 

direktorės pareigas 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

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

30.  Dėl Virginijos Čėsnienės  atleidimo iš  Šilutės lopšelio - darželio „Pušelė“  

direktorės pareigų 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

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

31.  Dėl Virginijos Čėsnienės skyrimo į Šilutės lopšelio-darželio „Pušelė“ direktorės 

pareigas 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

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

32.  Dėl Pamiškės gatvės geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės r. sav., 

Šilutės sen., Gaidelių k. 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. 

specialistė 

33.  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 

34.  Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-9 „Dėl 

Savivaldybės tarybos Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto sudarymo“ 

pakeitimo 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras 

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius  

35.  Dėl Savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Savivaldybės 

tarybos narių delegavimo į uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ 

stebėtojų tarybą“ pakeitimo 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras 

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius 

36.  Kiti klausimai. 

 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės. 

Užsiregistravo 21 Tarybos narys. 

Vytautas Laurinaitis. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 42-ojo posėdžio darbotvarkė 

patvirtinta Savivaldybės mero 2018 m. gruodžio 13 d. potvarkiu Nr. M1-56. Posėdžio darbotvarkę 

sudaro 34 sprendimo projektų, kurie buvo apsvarstyti komitetų posėdžių metu. Reglamento nustatyta 

tvarka kviečiu tarybos narius pareikšti apie nusišalinimą darbotvarkės klausimais. 

Laimutė Uselienė. Pranešu apie nusišalinimą 4 darbotvarkės klausimu „Dėl  savivaldybės 

tarybos 2018-02-20 sprendimo Nr. T1-907 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto 

patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 6 darbotvarkės klausimu „Dėl Šilutės rajono savivaldybės ketinimo 

dalyvauti įgyvendinant projektą „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“. 
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Steponas Kazlauskas. Pranešu apie nusišalinimą 20 darbotvarkės klausimu „Dėl Jungtinės 

veiklos sutarties rezultatų paskirstymo tvarkos patvirtinimo“. 

Lijana Jagintavičienė. Pareiškiu apie nusišalinimą 26 darbotvarkės klausimu „Dėl turto 

perdavimo pagal panaudos sutartį Kintų buriavimo mėgėjų klubui „Marių burės“. 

Vytautas Laurinaitis. Pranešu apie nusišalinimą 22 darbotvarkės klausimu „Dėl nekilnojamojo 

turto perdavimo pagal panaudos sutartį  Vainuto seniūnijos bendruomenei“. Siūlau balsuoti dėl 

Tarybos narių nusišalinimo darbotvarkės klausimais. 

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

Tarybos narių nusišalinimui pritarta. 

Vytautas Laurinaitis. Siūlau iš darbotvarkės išimti 12 klausimą „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 

tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo“. Ar galima pritarti 

šiam siūlymui bendru Tarybos narių sutarimu? 

Siūlymui vienbalsiai pritarta. 

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

visais pasiūlytais pakeitimais. 

Posėdžio darbotvarkė patvirtinta: „už“ – 21, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

2. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. 

sprendimo Nr. T1-886 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018-2020 m. strateginio veiklos plano 

patvirtinimo“ papildymo. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Šiuo 

sprendimu yra papildomas Šilutės rajono savivaldybės 2018-2020 m. strateginis veiklos planas. 

Esminių klausimų, pasiūlymų, pastabų komiteto nariai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti svarstyti 

sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Vytautas Laurinaitis. Investicijų pritraukimo ir verslo vystymo programa buvo papildyta viena 

nauja priemone, kurią išsamiau pristatys Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Viktoras 

Bičkauskas. 

Viktoras Bičkauskas. Nauja papildoma priemonė - „Naujų sporto aikštynų įrengimas“. Nauja 

priemonė būtina, kadangi tvirtinant Šilutės rajono savivaldybės 2018-2020 m. strateginį veiklos planą 

nebuvo numatytas finansavimas. Šilutės Motokroso asociacija „Šilutės greitis“ prašo pagalbos įsigyjant 

žemės sklypą, kuriame Asociacija savo lėšomis įsirengs motokroso trasą. 

Sandra Tamašauksienė. Ar numatytos lėšos darželių remontui? 

Vytautas Laurinaitis. Lėšos 6 darželių sutvarkymui bus numatytos kartu su 2019 metu 

Savivaldybės biudžetu. 

Sandra Tamašauskienė. Ar bus tvarkomas Cintijoniškių gatvės kiemas? Gautas gyventojų 

kreipimasis. 

Vytautas Laurinaitis. Taip, šio kiemo remontui yra numatytas dalinis finansavimas. Dalinis 

finansavimas taip pat numatytas ir Knygnešių alėjos kiemų sutvarkymas, su platesnėmis automobilių 

parkavimo vietomis. Jeigu klausimų nėra kviečiu balsuoti už pateiktą sprendimo projektą. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1192 pridedamas. 

Prisiekė naujas Tarybos narys, Partijos Tvarka ir teisingumas atstovas Arvydas Stonis. 

Priesaiką priėmė Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos narė Aistė Žilinskienė. 

Arvydui Stoniui įteiktas Tarybos nario pažymėjimas ir ženklelis. 

3. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019 - 2021 metų strateginio veiklos 

plano patvirtinimo. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Sprendimo 

projekto tikslas - patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginį veiklos planą. Esminių 

klausimų, pasiūlymų, pastabų  komiteto nariai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo 

projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1193 pridedamas. 

4. SVARSTYTA. Dėl  savivaldybės tarybos 2018-02-20 sprendimo Nr. T1-907 ,,Dėl 

Šilutės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. 

Laimutė Uselienė nusišalina nuo pateikto klausimo svarstymo.  

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Sprendimo 

projekto tikslas - įstatymų nustatyta tvarka patikslinti Savivaldybės biudžetą. Esminių klausimų, 

pasiūlymų, pastabų  komiteto nariai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą 

rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

Kvorumas 21 Tarybos narys.  

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1194 pridedamas. 

5. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros 

organizavimo ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Šiuo sprendimu 

siekiama atnaujinti Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo ugdymo 

įstaigose tvarkos aprašą pagal galiojančius teisės aktus. Pateiktu klausimu vyko diskusija, tačiau 

balsuojant komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos 

posėdyje.  

Zigmantas Jaunius. Kontrolės komiteto posėdžio metu buvo pateiktas siūlymas, kad įstaiga 

turėtų būti audituojama nepriklausomo audito. Kaip bus vykdoma įstaigos veikla po gruodžio 27 d. 

nesant vadovo? Įstaiga dalyvauja įvairiuose europiniuose projektuose, o jo vykdytoja paskirta įstaigos 

vadovė. Ar įstaiga nesusidurs su rimtomis problemomis? 

Vytautas Laurinaitis. Įstaigos veikla turės tęstinumą, dirbs pavaduojantis asmuo. Nuo 2017 

metų įstaigoje dirbantis kolektyvas keitėsi  kelis kartus, o tai įtakojo įstaigos vadovės nesugebėjimas 

paskirstyti užduotis, blogas darbo organizavimas, nėra komandinio darbo. 

Kvorumas 22 Tarybos nariai.  

BALSAVO: „už“ – 15, „prieš“ – 0, nebalsavo – 6 (J. Jatautas, A. Gečas, V. Gečas, Z. Jaunius, 

A. Kurlianskas, S. Tamašauskienė). 

Daiva Žebelienė registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1195 pridedamas. 

6. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės ketinimo dalyvauti įgyvendinant 

projektą „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“. 

Laimutė Uselienė nusišalina nuo pateikto klausimo svarstymo.  

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas. Tikslas - 

pritarti Šilutės rajono savivaldybės ketinimui dalyvauti projekte „Mokinių ugdymosi pasiekimų 

gerinimas diegiant kokybės krepšelį. Esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų komiteto nariai 

nepateikė, balsuojant viena komiteto narė nusišalino, vienas nebalsavo, likę vienbalsiai pritarė teikti 

sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje.  

Pateiktu klausimu vyko diskusija, tačiau esminių pastabų, pasiūlymų bei pastabų nepateikta. 

Kvorumas 21 Tarybos narys.  

BALSAVO: „už“ – 19, „prieš“ – 0, nebalsavo – 2 (A. Kurlianskas, A. Gečas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1196 pridedamas. 

7. SVARSTYTA. Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos veiklos 

Šilutės rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Tikslas - patvirtinti 

Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos veiklos organizavimo Šilutės rajono 

savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašą. Pateiktu klausimu vyko diskusija, 

tačiau esminių pasiūlymų, pastabų nepateikta ir vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti 

rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 
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Kvorumas 22 Tarybos nariai.  

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1197 pridedamas. 

8. SVARSTYTA. Dėl išlaidų maitinimui, medikamentams, patalynei ir aprangai 2019 

metų finansinių normatyvų nustatymo Šilutės rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Atsižvelgiant į vartojimo 

prekių ir paslaugų kainų pokyčius, patvirtinti išlaidų maitinimui, medikamentams, patalynei ir aprangai 

finansinius normatyvus 2019 metų Šilutės rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose: Šilutės 

senelių globos namuose, Saugų vaikų globos namuose ir Šilutės socialinių paslaugų centre. Esminių 

klausimų, pastabų bei pasiūlymų komiteto nariai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo 

projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

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

Arūnas Pupšys registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1198 pridedamas. 

9. SVARSTYTA. Dėl 2019 metų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Tikslas - įgyvendinti 

teisės aktų reikalavimus, t. y. patvirtinti socialines paslaugas teikiančių įstaigų pateiktas socialinių 

paslaugų kainas. Esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų komiteto nariai nepateikė ir vienbalsiai 

pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1199 pridedamas. 

10. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimo Nr. T1-

529 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programos rezervo 

naudojimo tvarkos aprašo  patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Tikslas - papildyti 

Šilutės rajono savivaldybės kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programos rezervo naudojimo 

tvarkos aprašą. Tvarkos aprašas papildomas papunkčiu – „Mėgėjų meno kolektyvų veiklos jubiliejų, 

sukakčių,  respublikinės nominacijos „Aukso paukštė“ apdovanojimo progomis bei Pasaulio lietuvių 

dainų švenčių dalyvius.“ Esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų komiteto nariai nepateikė ir 

vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1200 pridedamas. 

11. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo programos projektų 

finansavimo 2019 m. konkurso nuostatų patvirtinimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Tikslas - patvirtinti 

Jaunimo programos projektų finansavimo 2019 m. konkurso nuostatus ir nuostatų priedus. Esminių 

klausimų, pastabų bei pasiūlymų komiteto nariai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo 

projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1201 pridedamas. 

12. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų 

rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo. 

Išimtas iš darbotvarkės, nesvarstomas.  

13. SVARSTYTA. Dėl saugaus elgesio Šilutės rajono savivaldybės paviršinių vandens  

telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo. 

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

naujos redakcijos Saugaus elgesio Šilutės rajono savivaldybės paviršinių vandens telkinių vandenyje ir 

ant paviršinių vandens telkinių ledo   taisyklės, kurios suderintos su aktualiomis teisės aktų 
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nuostatomis. Esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų komiteto nariai nepateikė ir vienbalsiai pritarė 

teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 21, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (V. Pavilonis). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1202 pridedamas. 

14. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. 

sprendimo Nr. T1-2296 „Dėl komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo paslaugų teikimo 

tarifo dydžio nustatymo“ pakeitimo. 

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

sprendimo projektas apsvarstytas. Esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų komiteto nariai nepateikė 

ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1203 pridedamas. 

15. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. 

sprendimo Nr. T1-491 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 

nuostatų, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžių bei atliekų 

kiekio deklaravimo tvarkos aprašo“ pakeitimo. 

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

sprendimo projektas apsvarstytas. Esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų komiteto nariai nepateikė 

ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje.  

Vytautas Laurinaitis. Yra pateiktas siūlymas rinkliavos kainą palikti tokia kokia galiojo iki 

šiol, iš sprendimo projekto išbraukiant 2 punktą. 1 m³ apskaičiavimo koeficientas būtų 1,66. Ar galima 

šiam siūlymui pritarti bendru Tarybos narių sutarimu? 

Siūlymui pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

Vytautas Laurinaitis. Siūlau balsuoti už pateiktą sprendimo projektą su pasiūlytu pakeitimu. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1204 pridedamas. 

16. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017-2019 metų visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių plano pakeitimo. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Komitete 

sprendimo projektas apsvarstytas. Esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų komiteto nariai nepateikė 

ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje.  

Esminių klausimų pasiūlymų bei pastabų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 21, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (Z. Jaunius). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1204 pridedamas. 

17. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės būsto pardavimo. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Tikslas - 

parduoti B. J. Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį butą, esantį Dariaus ir Girėno g. 18B-409, 

Šilutėje, plotas 33,12 kv. m, kaina 10 040,00 Eur, iš jų – 120,00  Eur už būsto vertės nustatymą. 

Esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų komiteto nariai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti 

sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje.  

Esminių klausimų pasiūlymų bei pastabų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1205 pridedamas. 

18. SVARSTYTA. Dėl Žemaičių krašto etnokultūros centro teikiamų paslaugų kainų 

nustatymo. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Tikslas - 

nustatyti Žemaičių krašto etnokultūros centro teikiamų paslaugų kainas. Esminių klausimų, pastabų bei 

pasiūlymų komiteto nariai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono 

Tarybos posėdyje.  

Esminių klausimų pasiūlymų bei pastabų nepateikta. 
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BALSAVO: „už“ – 22, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1206 pridedamas. 

19. SVARSTYTA. Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros 

tarifų nustatymo. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Tikslas - 

Patvirtinti daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalius techninės priežiūros tarifus. Esminių klausimų, 

pastabų bei pasiūlymų komiteto nariai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje.  

Esminių klausimų pasiūlymų bei pastabų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 20, „prieš“ – 0, nebalsavo – 2 (L. Jagintavičienė, S. Tamašauskienė). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1207 pridedamas. 

20. SVARSTYTA. Dėl Jungtinės veiklos sutarties rezultatų paskirstymo tvarkos 

patvirtinimo. 

Steponas Kazlauskas nusišalina nuo pateikto klausimo svarstymo.  

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Komiteto nariai esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikė ir 

vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje.  

Esminių klausimų pasiūlymų bei pastabų nepateikta. 

Kvorumas 21 Tarybos narys. 

BALSAVO: „už“ – 17, „prieš“ – 1 (L. Jagintavičienė), nebalsavo – 3 (A. Kurlianskas, 

S. Tamašauskienė, R. Stonkus). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1208 pridedamas. 

21. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį  Vilkyčių 

bendruomenės centrui „Viltis“. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Komitete 

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

ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje.  

Esminių klausimų pasiūlymų bei pastabų nepateikta. 

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

Vidmantas Gečas registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1209 pridedamas. 

22. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį  Vainuto 

seniūnijos bendruomenei. 

Vytautas Laurinaitis nusišalina nuo pateikto klausimo svarstymo. Posėdžiui pirmininkauja 

Savivaldybės mero pavaduotojas Algis Bekeris. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Perduoti 

asociacijai Vainuto seniūnijos bendruomenei, dešimties metų laikotarpiui pagal panaudos sutartį 

neatlygintinai valdyti ir naudotis, vaikų dienos užimtumo veiklai vykdyti Savivaldybei nuosavybės 

teise priklausantį nekilnojamąjį turtą –  Šilutės r. sav., Vainuto mstl., Tauragės g. 14, esančio  pastato - 

mokyklos su vaikų darželio patalpomis 109,11 kv. m ploto dalį, su bendro naudojimo patalpomis, 

bendras perduodamų patalpų plotas 109,11 kv. m. Komiteto nariai esminių klausimų, pastabų bei 

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

Esminių klausimų pasiūlymų bei pastabų nepateikta. 

Kvorumas 21 Tarybos narys. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1210 pridedamas. 

23. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Savivaldybės reikmėms. 

Posėdžiui pirmininkauja Savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis.  

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Projekto 

tikslas - pirkti nekilnojamąjį turtą – Šilutės r. sav., Šilutės sen., Macikų k., Beržų g. 9-8, esantį butą, 

bendras plotas  49,79 kv. m už 16 000,00 Eur iš kurių Europos Sąjungos lėšomis finansuojama suma – 

12 240,00 Eur Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 3 760,00 Eur. Komiteto nariai esminių klausimų, 
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pastabų bei pasiūlymų nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono 

Tarybos posėdyje.  

Esminių klausimų pasiūlymų bei pastabų nepateikta. 

Kvorumas 22 Tarybos narys. 

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

Saulius Vytuvis registravosi, bet nebalsavo.  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1211 pridedamas. 

24. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimo Nr. T1-

492 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Komitete 

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

ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų pasiūlymų bei pastabų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1212 pridedamas. 

25. SVARSTYTA. Dėl viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės 

nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Komitete 

sprendimo projektas apsvarstytas. Sprendimo tikslas - patvirtinti viešame aukcione parduodamo 

Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, nurodytą 

sprendimo priede. Komiteto nariai esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikė ir vienbalsiai 

pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų pasiūlymų bei pastabų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 21, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (L. Jagintavičienė). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1213 pridedamas. 

26. SVARSTYTA. Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Kintų buriavimo mėgėjų 

klubui „Marių burės“. 

Lijana Jagintaviečienė nusišalino nuo pateikto klausimo svarstymo. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Komitete 

sprendimo projektas apsvarstytas. Projekto tikslas  - perduoti pagal panaudos sutartį dešimties metų 

laikotarpiui neatlygintinai valdyti ir naudoti asociacijai Kintų buriavimo mėgėjų klubui „Marių burės“ 

PHARE 2000 Ekonominės ir socialinės sanglaudos programos projekte „Vandens turizmo plėtra 

Minijos upės žemupyje“ numatytai veiklai vykdyti projekto įgyvendinimo metu sukurtą Savivaldybei 

nuosavybės teise priklausantį turtą, esantį Šilutės r. sav., Kintų sen., Minijos k.. Esminių klausimų, 

pasiūlymų, pastabų komiteto nariai nepateikė, Lijana Jagintavičienė nusišalino nuo pateikto sprendimo 

projekto, likę komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos 

posėdyje. 

Kvorumas 21 Tarybos narys. 

Klausimų pasiūlymų bei pastabų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1214 pridedamas. 

27. SVARSTYTA. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės lopšeliui-darželiui 

„Žvaigždutė“. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Komitete 

sprendimo projektas apsvarstytas. Projekto tikslas - perduoti patikėjimo teise valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo Šilutės lopšeliui-darželiui „Žvaigždutė“, Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį 

ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą pagal priedą. Komiteto nariai esminių klausimų, pastabų bei 

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

Klausimų pasiūlymų bei pastabų nepateikta. 

Kvorumas 22 Tarybos nariai. 

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

Registravosi, bet nebalsavo. 
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NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1215 pridedamas. 

28. SVARSTYTA. Dėl Stasės Viršilienės  atleidimo iš  Šilutės lopšelio - darželio 

„Žvaigždutė“  direktorės pareigų. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Tikslas - atleisti Stasę 

Viršilienę iš Šilutės lopšelio - darželio „Žvaigždutė“ direktorės  pareigų  2018 m. gruodžio 31 dieną 

pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 69 straipsnio 1 dalį (darbo sutarties nutraukimas pasibaigus 

sutarties terminui) išmokant jai kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas už darbo metus 

nuo 2017 m. rugpjūčio 25 d. iki 2018 m. rugpjūčio 24 d.  (10 darbo dienų) ir darbo metus nuo 2018 m. 

rugpjūčio 25 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. Komiteto nariai esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų 

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

Klausimų pasiūlymų bei pastabų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1216 pridedamas. 

29. SVARSTYTA. Dėl Stasės Viršilienės skyrimo į Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ 

direktorės pareigas. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė.  Skirti nuo 2019 m. 

sausio  2 d. Stasę Viršilienę Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktore penkeriems metams iki 

2024 m. sausio 1 d. įskaitytinai. Nustatyti Stasei Viršilienei nuo 2019 m. sausio 2 d. pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientą – 11,81 baziniais dydžiais. Komiteto nariai esminių klausimų, pastabų 

bei pasiūlymų nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos 

posėdyje.  

Klausimų pasiūlymų bei pastabų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1217 pridedamas. 

30. SVARSTYTA. Dėl Virginijos Čėsnienės  atleidimo iš  Šilutės lopšelio - darželio 

„Pušelė“  direktorės pareigų. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Tikslas - atleisti 

Virginiją Čėsnienę iš Šilutės lopšelio- darželio „Pušelė“ direktorės  pareigų  2018 m. gruodžio 31 

dieną pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 69 straipsnio 1 dalį (darbo sutarties nutraukimas 

pasibaigus sutarties terminui) išmokant jai kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas už 

darbo metus nuo 2017 m. rugpjūčio 25 d. iki 2018 m. rugpjūčio 24 d.  (19 darbo dienų) ir darbo metus 

nuo 2018 m. rugpjūčio 25 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. Komiteto nariai esminių klausimų, pastabų bei 

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

Klausimų pasiūlymų bei pastabų nepateikta. 

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

Tomas Budrikis registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1218 pridedamas. 

31. SVARSTYTA. Dėl Virginijos Čėsnienės skyrimo į Šilutės lopšelio-darželio „Pušelė“ 

direktorės pareigas. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Skirti nuo 2019 m. 

sausio 2 d. Virginiją Čėsnienę Šilutės lopšelio-darželio „Pušelė“ direktore iki kol įvyks konkursas 

šioms pareigoms eiti. Nustatyti Virginijai Čėsnienei nuo 2019 m. sausio 2 d. pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientą – 11,37 baziniais dydžiais. Komiteto nariai esminių klausimų, pastabų 

bei pasiūlymų nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos 

posėdyje.  

Klausimų pasiūlymų bei pastabų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1219 pridedamas. 

32. SVARSTYTA. Dėl Pamiškės gatvės geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės 

r. sav., Šilutės sen., Gaidelių k. 

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

Pamiškės gatvės geografines charakteristikas Gaidelių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., siekiant 



 12 

užtikrinti, kad duomenys būtų kuo tikslesni ir teisingesni deklaruojant gyvenamąją vietą, įmonę, 

įstaigą, organizaciją, nekilnojamąjį turtą, bei sudaryti galimybę suteikti trūkstamus numerius 

pastatams, patalpoms ir butams. Komiteto nariai esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikė ir 

vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų pasiūlymų bei pastabų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1220 pridedamas. 

33. 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. Tikslas - pakeisti Savivaldybės tarybos 

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

1.2 papunktį – vietoj Vaido Bendaravičiaus įrašyti Arvydą Stonį. 

Klausimų pasiūlymų bei pastabų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1221 pridedamas. 

34. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-9 

„Dėl Savivaldybės tarybos Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto sudarymo“ pakeitimo. 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. Tikslas - pakeisti Savivaldybės tarybos 

2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimą Nr. T1-9 „Dėl savivaldybės tarybos Teritorijų ir kaimo reikalų 

komiteto sudarymo“ – vietoj Vaido Bendaravičiaus įrašyti Arvydą Stonį. 

Klausimų pasiūlymų bei pastabų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1222 pridedamas. 

35. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T1-41 „Dėl 

Savivaldybės tarybos narių delegavimo į uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ 

stebėtojų tarybą“ pakeitimo. 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. Tikslas - pakeisti Savivaldybės tarybos 

2015-08-27 sprendimo Nr. T1-41 „Dėl savivaldybės tarybos narių delegavimo į uždarosios akcinės 

bendrovės „Šilutės vandenys“ stebėtojų tarybą“ 1.1  papunktį – vietoj Vaido Bendaravičiaus, 

Savivaldybės tarybos nario, įrašyti Arvydą Stonį, Savivaldybės tarybos narį. 

Klausimų pasiūlymų bei pastabų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1223 pridedamas. 

37. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Ričardas Stonkus perskaitė pareiškimą dėl išstojimo iš Partijos Tvarka ir teisingumas 

frakcijos (pridedama). 

  

 

Posėdžio pirmininkas      Vytautas Laurinaitis  

 

 

Tarybos sekretorius      Andrius Jurkus 

 

 

Posėdžio sekretorė      Dovilė Pauparytė  
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1 priedas 

Šilutės rajono savivaldybės VIII šaukimo tarybos 42 - ojo posėdžio, 

įvykusio 2018 m. gruodžio 20 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.  Aistė Žilinskienė -Lietuvos Respublikos Vyriausios rinkimų komisijos atstovė 

4.  Kęstutis Navickas -UAB „Pinus LT“ vadovas 

5.  Darius Baliukevičius UAB „Projestos projektai“ vadovas 

6.  Arvydas Bielskis -Personalo ir teisės skyriaus vedėjas 

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

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

9.  Aurelija Tamašauskienė -Vidaus audito skyriaus vedėja 

10.  Dorita Mongirdaitė -Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja 

11.  Jolita Stonkuvienė -Savivaldybės kontrolierė 

12.  Birutė Tekorienė -Švietimo skyriaus vedėja 

13.  Rasa Žemailienė -Švietimo skyriaus Ugdymo kokybės poskyrio vedėja 

14.  Rimantė Čiūtienė -Švietimo skyriaus vyr. specialistė 

15.  Vilma Griškevičienė -Kultūros skyriaus vedėja 

16.  Jurgita Skobienė -Kultūros skyriaus vyr. specialistė 

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

18.  Stanislova Dilertienė -Ūkio skyriaus vedėja 

19.  Zita Tautvydienė - Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

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

21.  Aušra Stakvilevičienė -Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė 

22.  Mindaugas Budvytis -Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas - gamtosaugininkas 

23.  Vida Rimkutė -Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vyr. 

specialistė 

24.  Inga Užgalienė -Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vyr. 

specialistė 

25.  Arvydas Gorodeckas -Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas 

26.  Rasa Bičkauskienė -Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė 

27.  Evelina Balandė  -Šilutės senelių globos namų direktorė 

28.  Eugenijus Judeikis -Saugų vaikų globos namų direktorius 

29.  Reda Urbaitytė -Šilutės socialinių paslaugų centro direktorė 

30.  Artūras Stonkus -UAB „Šilutės autobusų parko“ direktorius 

 

 


