
 
 

ŠILUTĖS RAJONO  SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

8- OJO ŠAUKIMO TARYBOS 30-OJO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2017-12-21 Nr. T3-197 (30) 

Šilutė 

 

Posėdis įvyko 2017 m. gruodžio 21 d. 14.00 – 15.15 val. 

Posėdžio pirmininkas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. 

Posėdžio sekretorė Dovilė Pauparytė, Tarybos sekretoriato vyresnioji specialistė. 

Posėdyje dalyvavo 24 Tarybos nariai. 

Nedalyvavo Genovaitė Kimbrienė. 

Posėdyje dalyvavusių asmenų sąrašas pridedamas (1 priedas). 

Balsų skaičiavimo grupė –  Antanas Martinkus ir Sandra Tamašauskienė (jeigu neveiktų 

elektroninė balsų skaičiavimo sistema). 

 

DARBOTVARKĖ 

 

1.  Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras 

2.  Dėl Savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T1-581 „Dėl Šilutės 

rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas 

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistė 

3.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės Jaunimo programos projektų finansavimo 

2018 m. konkurso nuostatų patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė 

4.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų 2018 metų projektų 

konkurso nuostatų patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė 

5.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018 metų strateginių kultūros renginių sąrašo 

patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projketo rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė 

6.  Dėl 2018 metų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių 

paslaugų poskyrio vedėja 

7.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-

715 „Dėl biudžetinės įstaigos Šilutės dienos paslaugų centro reorganizavimo“ 

pakeitimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių 

paslaugų poskyrio vedėja 
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8.  Dėl išlaidų maitinimui, medikamentams, patalynei ir aprangai 2018 metų 

finansinių normatyvų nustatymo Šilutės rajono socialinių paslaugų įstaigose 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių 

paslaugų poskyrio vedėja 

9.  Dėl Šilutės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 

nustatymo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių 

paslaugų poskyrio vedėja 

10.  Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašo 

patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių 

paslaugų poskyrio vedėja 

11.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 

T1-583 „Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų 

finansavimo Šilutės rajono gyventojams dydžio nustatymo“ pakeitimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų 

poskyrio vyr. specialistė 

12.  Dėl pritarimo projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos 

efektyvumo didinimas Šilutės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas 

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

specialistė 

13.  Dėl pritarimo projekto „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumo didinimas tuberkulioze sergantiems pacientams Šilutės rajono 

savivaldybėje“ įgyvendinimui 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas 

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

specialistė 

14.  Dėl pritarimo projekto „Sveikatos ugdymo priemonių įgyvendinimas Šilutės 

rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas 

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

specialistė 

15.  Dėl Šilutės rajono medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos ir prevencinių 

priemonių diegimo išlaidų kompensavimo 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas 

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas 

16.  Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Act Now: Action for Energy Efficiency in 

Baltic Cities“ („Energijos efektyvumo didinimo veiksmai Baltijos miestuose“) 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas 

Projekto rengėja Alina Overlingaitė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė 

17.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programos 

patvirtinimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

18.  Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms 

įstaigoms 
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Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas 

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

19.  Dėl sutikimo priimti Savivaldybės nuosavybėn turtą iš uždarosios akcinės 

bendrovės „Limarko“ 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

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

20.  Dėl viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo 

turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

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

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

nekilnojamojo turto perdavimo Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ 

pakeitimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

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

22.  Dėl Marių gatvės, esančios Šturmų k., Kintų sen., Šilutės r. sav., pavadinimo 

keitimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. 

specialistė 

23. Dėl Šilutės rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė 

24. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 

T1-118 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 

patvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius 

25. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ įstatinio kapitalo 

mažinimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

26. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo 

paslaugų bazinių kainų nustatymo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Alina Overlingaitė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė 

26.1 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ 

perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių 

nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Alina Overlingaitė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė 

27. Dėl 2016-05-05 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-358 „Dėl 

Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas 

Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, Ūkio skyriaus vyr. specialistas 

28. Dėl Laisvės al. geografinių charakteristikų patikslinimo ir pavadinimo gatvei 

suteikimo Šilutės r. sav., Šilutės sen., Šilutės m. 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas 

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. 
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specialistė 

29. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Šilutės miesto Lietuvininkų, Tilžės gatvių 

eismo saugos gerinimas ir K. Kalinausko, M. Jankaus, Lauko,  Miško gatvių 

rekonstravimas“ 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas 

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

30. Dėl pritarimo 2014-2020 metų Klaipėdos regiono integruotos teritorijų 

vystymo programos keitimui 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas 

Projekto rengėja Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė 

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

T1-548 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017-2019 m. strateginio veiklos plano 

patvirtinimo“ papildymo 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas 

Projekto rengėja Lina Mauricienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė 

32. Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano 

patvirtinimo 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas 

Projekto rengėja Lina Mauricienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė 

Papildomas klausimas: 

       33. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės pirminės 

sveikatos priežiūros centrui 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras 

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

34. Kiti klausimai. 

 

 

 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės. 

Užsiregistravo 24 Tarybos nariai. 

Vytautas Laurinaitis. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 30-ojo posėdžio darbotvarkė 

patvirtinta Savivaldybės mero 2017 m. gruodžio 14 d. potvarkiu Nr. M1-69. Posėdžio darbotvarkę 

sudaro 31 sprendimo projektas, kurie buvo apsvarstyti komitetų posėdžių metu, bei vienas papildomas 

klausimas „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės pirminės sveikatos 

priežiūros centrui“.  

Vadovaujantis Vyriausiosios tarnybinės etikos sprendimu „Dėl Savivaldybės mero ir 

Savivaldybės tarybos narių nusišalinimo“ siūlau tarybos narius, pareikšti apie nusišalinimą klausimu, 

 susijusiu su savo ar artimo asmens privačiais interesais. 

Laimutė Uselienė. Pareiškiu, kad nusišalinu nuo 2 „Dėl Savivaldybės tarybos 2017-02-23 

sprendimo Nr. T1-581 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ 

ir 18 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ 

klausimų.  

Sandra Tamašauskienė. Pareiškiu, kad nusišalinu nuo 2 klausimo „Dėl Savivaldybės tarybos 

2017-02-23 sprendimo Nr. T1-581 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

Daiva Žebelienė. Pareiškiu, kad nusišalinu nuo 9 klausimo „Dėl Šilutės socialinių paslaugų 

centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ 

Vaidas Bendaravičius. Pareiškiu, kad nusišalinu nuo 15 klausimo „Dėl Šilutės rajono 

medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos ir prevencinių priemonių diegimo išlaidų kompensavimo“. 



 5 

Tomas Budrikis. Pareiškiu, kad nusišalinu nuo 2 klausimo „Dėl Savivaldybės tarybos 2017-

02-23 sprendimo Nr. T1-581 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

Vytautas Laurinaitis. Siūlau balsuoti dėl pritarimo tarybos narių nusišalinimui. 

BALSAVO: „už“ – 22, „prieš“ – 1 (A. Jakas), nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Pritarti Tarybos narių nusišalinimui. 

Vytautas Laurinaitis. Atsižvelgiant į Laisvės alėjos gyventojų susirinkimo metu (gruodžio 

18 d.) išreikštą nuomonę dėl Šimtmečio gatvės Šilutės mieste įsteigimo ir Laisvės alėjos 

rekonstrukcijos, siūlau iš posėdžio darbotvarkės išimti 27 klausimą „Dėl 2016-05-05 Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-358 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir 

gatvių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ bei 28 klausimą „Dėl Laisvės al. geografinių charakteristikų 

patikslinimo ir pavadinimo gatvei suteikimo Šilutės r. sav., Šilutės sen., Šilutės m.“. Taip pat į 

posėdžio darbotvarkę siūlau įtraukti 33 klausimą „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos 

sutartį Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centrui“. Siūlau balsuoti dėl posėdžio darbotvarkės su 

visais pasiūlytais pakeitimais. 

Posėdžio darbotvarkė patvirtinta: „už“ – 24, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

2. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T1-581 „Dėl 

Šilutės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. 

Laimutė Uselienė, Sandra Tamašauskienė, Tomas Budrikis nusišalina nuo pateikto klausimo 

svarstymo.  

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas. 

Komitete sprendimo projektas apsvarstytas. Komiteto nariai esminių klausimų bei pasiūlymų 

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

Algirdas Gečas. Kam paskirstytos 277 299 Eur lėšos, kurios buvo nepanaudotos socialinėms 

išmokoms? 

Virgilijus Pozingis. Nepanaudotų lėšų naudojimo kitoms savarankiškoms funkcijoms 

skirstymo komisijos 2017 m. gruodžio 19 d. posėdžio metu šias lėšas buvo nutarta paskirstyti kitoms 

savarankiškų funkcijų reikmėms: naujų darželių grupių įsteigimui, darželių grupių remontui, baldų 

įsigijimui bei kt. 

Vytautas laurinaitis. Siūlau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.  

Kvorumas 21 Tarybos narys. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-858 pridedamas. 

3. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės Jaunimo programos projektų 

finansavimo 2018 m. konkurso nuostatų patvirtinimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Komiteto nariai esminių klausimų bei pasiūlymų nepateikė ir vienbalsiai pritarė 

teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

Kvorumas 24 Tarybos narys. 

BALSAVO: „už“ – 23, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (A. Jakas) 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-859 pridedamas. 

4. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų 2018 metų 

projektų konkurso nuostatų patvirtinimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Komiteto nariai esminių klausimų bei pasiūlymų nepateikė ir vienbalsiai pritarė 

teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-860 pridedamas. 

5. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018 metų strateginių kultūros 

renginių sąrašo patvirtinimo. 
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Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Sprendimo projekto 

tikslas - patvirtinti Šilutės rajono strateginių kultūros renginių 2018 metams sąrašą. Tarybos sprendimu 

nustatyti kada ir kur vyks strateginiai 2018 metų Šilutės rajono kultūros renginiai. Komiteto nariai 

esminių klausimų bei pasiūlymų nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti 

rajono Tarybos posėdyje. 

Sandra Tamašauskienė. Siūlau festivalį „Saugų muzikos malūnas“ įtraukti į 2018 metų 

strateginių kultūros renginių sąrašą.  

Vytautas Laurinaitis. Manau, ateityje šį festivalį bus galima įtraukti į Šilutės rajono 

savivaldybės strateginių kultūrinių renginių sąrašą. Saugų kaimo gyventojai turi kreiptis į Savivaldybę 

su motyvuotu prašymu dėl lėšų skyrimo šventės organizavimui.  

BALSAVO: „už“ – 20, „prieš“ – 0, nebalsavo – 3 (A. Jakas, Z. Jaunius, A. Kurlianskas). 

Arūnas Pupšys registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-861 pridedamas. 

6. SVARSTYTA. Dėl 2018 metų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Sprendimo projekto 

tikslas - įgyvendinti teisės aktų reikalavimus, t. y. patvirtinti socialines paslaugas teikiančių įstaigų 

pateiktas socialinių paslaugų kainas. Komiteto nariai esminių klausimų bei pasiūlymų nepateikė ir 

vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

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

Vladas Kainovaitis ir Daiva Žebelienė registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-862 pridedamas. 

7. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. 

sprendimo Nr. T1-715 „Dėl biudžetinės įstaigos Šilutės dienos paslaugų centro reorganizavimo“ 

pakeitimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Komiteto nariai esminių klausimų bei pasiūlymų nepateikė ir vienbalsiai pritarė 

teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-863 pridedamas. 

8. SVARSTYTA. Dėl išlaidų maitinimui, medikamentams, patalynei ir aprangai 2018 

metų finansinių normatyvų nustatymo Šilutės rajono socialinių paslaugų įstaigose. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Komiteto nariai esminių klausimų bei pasiūlymų nepateikė ir vienbalsiai pritarė 

teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 23, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (A. Jakas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-864 pridedamas. 

9. SVARSTYTA. Dėl Šilutės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių 

skaičiaus nustatymo. 

Daiva Žebelienė nusišalino nuo pateikto klausimo svarstymo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Sprendimo projekto tikslas - nustatyti Šilutės socialinių paslaugų centro 

didžiausią leistiną pareigybių skaičių – 115 etatų. Komiteto nariai esminių klausimų bei pasiūlymų 

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

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

Kvorumas 23 Tarybos nariai. 

BALSAVO: „už“ – 22, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (A. Jakas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-865 pridedamas. 

10. SVARSTYTA. Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis tvarkos 

aprašo patvirtinimo. 
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Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Komitete sprendimo projektas apsvarstytas. Komiteto nariai esminių klausimų 

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

posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

Kvorumas 24 Tarybos nariai. 

BALSAVO: „už“ – 23, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (A. Jakas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-866 pridedamas. 

11. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. 

sprendimo Nr. T1-583 „Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų 

finansavimo Šilutės rajono gyventojams dydžio nustatymo“ pakeitimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Komiteto nariai esminių klausimų bei pasiūlymų nepateikė ir vienbalsiai pritarė 

teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

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

Antanas Martinkus registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-867 pridedamas. 

12. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros 

veiklos efektyvumo didinimas Šilutės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui. 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas. 

Komitete sprendimo projektas apsvarstytas. Komiteto nariai esminių klausimų bei pasiūlymų 

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

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

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

Tomas Budrikis registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-868 pridedamas. 

13. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projekto „Ambulatorinių sveikatos priežiūros 

paslaugų prieinamumo didinimas tuberkulioze sergantiems pacientams Šilutės rajono 

savivaldybėje“ įgyvendinimui. 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas. 

Priemonės tikslas – mažinti Lietuvos gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti 

atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo. Komiteto nariai esminių klausimų 

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

posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

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

Daiva Žebelienė registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-869 pridedamas. 

14. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projekto „Sveikatos ugdymo priemonių įgyvendinimas 

Šilutės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui. 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas. 

Priemonės tikslas – padidinti tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti 

pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius. Komiteto nariai esminių klausimų bei pasiūlymų nepateikė 

ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-870 pridedamas. 

15. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos ir 

prevencinių priemonių diegimo išlaidų kompensavimo. 

Vaidas Bendaravičius nusišalino nuo pateikto sprendimo projekto.  

Vaidas Pavilonis nebedalyvavo Tarybos posėdyje. 
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Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas. 

Sprendimo projekto tikslas - parengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių 

diegimo išlaidų kompensavimo projektą. Iš viso medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos ir prevencinių 

priemonių diegimo išlaidoms numatyta 18 975 Eur. Komitete vienbalsiai pritarta teikti sprendimo 

projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Tomas Budrikis. Siūlau Viešųjų paslaugų skyriui parengti raštą LR Aplinkos apsaugos ir 

Žemės ūkio ministerijai dėl lėšų skirstymo principų. Siūlymas būtų pinigus skirtus Šilutės miškų 

urėdijai, skirti Savivaldybei bei tam numatyti atskirą eilutę Savivaldybės biudžete. 

Kvorumas 22 Tarybos nariai. 

BALSAVO: „už“ – 17, „prieš“ – 0, nebalsavo – 4 (Z. Jaunius, T. Budrikis, J. Jatautas, 

A. Jakas). 

Povilas Tunaitis registravosi, bet nebalsavo 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-871 pridedamas. 

16. SVARSTYTA. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Act Now: Action for Energy 

Efficiency in Baltic Cities“ („Energijos efektyvumo didinimo veiksmai Baltijos miestuose“). 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas. Tai 

tarptautinis projektas, kuriame dalyvauja aštuonios šalys (Vokietija, Švedija, Lenkija, Suomija, Danija, 

Lietuva, Latvija, Estija), pagrindinis projekto partneris yra Vokietijos valstybė.  

Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama sukurti mechanizmą, leidžiantį nustatyti 

lengviausius galimus energijos sutaupymus viešuosiuose pastatuose ir palaipsniui juos diegti. Taip pat 

siekiama sukurti su energetikos sritimi dirbančių specialistų kompetencijas energijos valdymo, 

investicijų planavimo ir komunikacijos srityse. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti sprendimo 

projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

Kvorumas 23 Tarybos nariai. 

BALSAVO: „už“ – 22, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (Z. Jaunius). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-872 pridedamas. 

17. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo 

programos patvirtinimo. 

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

sprendimo projektas apsvarstytas. Pagal programą planuojama įdarbinti apie 130 ieškančių darbo 

asmenų, kurie atitinka tikslines programos dalyvių grupes. Programai įgyvendinti numatyta panaudoti 

228 000 Eur. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos 

posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 22, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (A. Jakas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-873 pridedamas. 

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

biudžetinėms įstaigoms. 

Laimutė Uselienė nusišalino nuo pateikto sprendimo projekto.  

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas.  Komiteto 

nariai vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

Kvorumas 22 Tarybos nariai. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-874 pridedamas. 

19. SVARSTYTA. Dėl sutikimo priimti Savivaldybės nuosavybėn turtą iš uždarosios 

akcinės bendrovės „Limarko“. 

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

sprendimo projektas apsvarstytas. Sprendimo projekto tikslas - sutikti priimti Šilutės rajono 

savivaldybės nuosavybėn iš UAB „Limarko“ Šilutės r. sav., Švėkšnos mstl.,  Liepų a. pastatytą 

paminklą, skirtą 1918 m. Nepriklausomybės akto signataro prelato Kazimiero Stepono Šaulio 
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atminimui, kurio įsigijimo vertė su PVM – 70 180,00 Eur. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti 

sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

Kvorumas 23 Tarybos nariai. 

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

Arūnas Pupšys registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-875 pridedamas. 

20. SVARSTYTA. Dėl viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės 

nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo. 

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

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

vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

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

Algirdas Gečas registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-876 pridedamas. 

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

T1-492 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo. 

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

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

vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

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

Povilas Tunaitis registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-877 pridedamas. 

22. SVARSTYTA. Dėl Marių gatvės, esančios Šturmų k., Kintų sen., Šilutės r. sav., 

pavadinimo keitimo. 

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

sprendimo projektas apsvarstytas. Sprendimo projekto tikslas - pakeisti Marių gatvės, esančios 

Šturmų k., Kintų sen., Šilutės r. sav., pavadinimą ir suteikti Švyturio gatvės pavadinimą. Komiteto 

nariai vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-878 pridedamas. 

23. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų 

patvirtinimo.  

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

projekto tikslas – patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių 

sueigos nuostatus Seniūnaičiai sueigoje aptaria ir priima sprendimus dėl seniūnijos metinio veiklos 

plano ir šio plano įgyvendinimo ataskaitos, svarsto bendruomenei kitus aktualius klausimus. 

Seniūnaičių sueigos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio, tačiau juos privalo įvertinti 

kompetentingos savivaldybės institucijos reglamento nustatyta tvarka. Komiteto nariai vienbalsiai 

pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 22, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (A. Kurlianskas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-879 pridedamas. 

24. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. 

sprendimo Nr. T1-118 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 

patvirtinimo“ pakeitimo. 

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

projekto tikslas - patikslinti Reglamentą, atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus. Komiteto nariai 

vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 
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Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-880 pridedamas. 

25. SVARSTYTA. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ įstatinio 

kapitalo mažinimo. 

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

projekto tikslas - panaikinti uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ balanse įrašytus 

nuostolius. Sumažinti uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ įstatinį kapitalą 3 174 450,40 

Eur. Dengti uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ nuostolių 18,23 Eur sumą akcijų 

priedais, sumažinant akcijų priedus nuo 20,27 Eur (dvidešimt eurų 27 ct) iki 2,04 Eur. Komiteto nariai 

vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

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

Arūnas Pupšys ir Daiva Žebelienė registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-881 pridedamas. 

26. SVARSTYTA. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ perskaičiuotų 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų 

bazinių kainų nustatymo. 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas.  

Sprendimo projektas komitete apsvarstytas. Komiteto posėdžio metu buvo pateikta sprendimo projekto 

alternatyva su nustatyta 14 Eur/m3  didesne geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 

bazine kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute.  

Vytautas Laurinaitis. Pirmajam sprendimo projektui yra gautas pritarimas iš Valstybinės 

kainų ir energetikos kontrolės komisijos, antrajam (alternatyviam) sprendimo projektui pritarimas 

gautas nėra.  

Povilas Tunaitis. Šis klausimas svarstytas UAB „Šilutės vandenys“ stebėtojų tarybos 

posėdyje. Įstaigos vadovas bei ekonomistė palaikė antrąjį (alternatyvų) sprendimų projektą, tačiau tuo 

metu dar nebuvo gautas pritarimas iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos. 

Alfredas Markvaldas. Pritarimas iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nėra 

gautas. 

Vytautas Laurinaitis. Vyks trys balsavimai: pirmasis – už Ekonomikos komitete pritartą 

sprendimo projektą, antrasis – už alternatyvų sprendimo projektą, trečiasis – galutinis, surinkęs 

daugiausiai balsų. Balsavę už pirmą variantą, nebalsuoją už antrąjį. Galutiniame balsavime dalyvauja 

visi Tarybos nariai. 

BALSAVO: „už“ – 14 (V. Laurinaitis, L. Uselienė, R. Stonkus, P. Tunaitis, D. Žebelienė, 

S. Tamašauskienė, V. Gečas, A. Gečas, T. Budrikis, A. Kubaitis, S. Vytuvis, A. Pupšys, A. Vanagas), 

„prieš“ – 1 (J. Jatautas), nebalsavo – 0. 

26.1 . Alternatyvus. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ perskaičiuotų 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų 

bazinių kainų nustatymo. 

BALSAVO: „už“ – 8 (A. Bekeris, S. Kazlauskas, V. Bendaravičius, V. Kainovaitis, 

A. Kurlianskas, Z. Jaunius, A. Jakas, R. Ambrozaitis) , „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

Vytautas Laurinaitis. Siūlau balsuoti dėl daugiausiai balsų surinkusio pirmojo varianto. 

BALSAVO: „už“ – 16, „prieš“ – 2 (J. Jatautas, V. Bendaravičius), nebalsavo – 3 (A. Jakas, 

Z. Jaunius, A. Kurlianskas). 

Vidmantas Gečas ir Vladas Kainovaitis registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-882 pridedamas.  

27. Dėl 2016-05-05 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-358 „Dėl 

Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

Klausimas išbrauktas iš darbotvarkės, nesvarstomas. 

28. Dėl Laisvės al. geografinių charakteristikų patikslinimo ir pavadinimo gatvei 

suteikimo Šilutės r. sav., Šilutės sen., Šilutės m. 
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Klausimas išbrauktas iš darbotvarkės, nesvarstomas. 

29. SVARSTYTA. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Šilutės miesto Lietuvininkų, Tilžės 

gatvių eismo saugos gerinimas ir K. Kalinausko, M. Jankaus, Lauko,  Miško gatvių 

rekonstravimas“.  

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas.  

Sprendimo projektas komitete apsvarstytas. Balsuojant už pateiktą sprendimo projektą komiteto narių 

balsai pasiskirstė taip: „už“ – 5, „prieš“ – 3, komiteto narių balsų dauguma pritarta teikti sprendimo 

projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Arvydas Jakas. Siūalu sprendimo projekte vietoj Miško gatvės įtraukti Kudirkos gatvės 

rekonstravimas. Tokiu būdu būtų užtikrintas nuoseklumas, vientisumas ir kompleksiškumas.  

Vytautas Laurinaitis. Yra atlikti tikslūs skaičiavimai, šiuo metu kažką keisti būtų visiškai 

netikslinga. Siūlau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto. 

BALSAVO: „už“ – 21, „prieš“ – 0, nebalsavo – 2 (A. Kurlianskas, Z. Jaunius). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-883 pridedamas. 

30. SVARSTYTA. Dėl pritarimo 2014-2020 metų Klaipėdos regiono integruotos 

teritorijų vystymo programos keitimui. 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas.   

Sprendimo projektas komitete apsvarstytas. Šiuo klausimu vyko ilga diskusija, o balsuojant už pateiktą 

sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 5, „prieš“ – 1, nebalsavo – 2. 

Komiteto narių balsų dauguma pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 21, „prieš“ – 0, nebalsavo – 2 (A. Kurlianskas, Z. Jaunius). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-884 pridedamas. 

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

sprendimo Nr. T1-548 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017-2019 m. strateginio veiklos plano 

patvirtinimo“ papildymo. 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas. 

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

Jonas Jatautas. Prieš Tarybos posėdį atkreipiau dėmesį į labai nekokybišką strateginio plano 

analizę. Teikiau pastabas dėl šio projekto Tarybos nariams bei administracijai. Ar į šias pastabas buvo 

atsižvelgta? 

Asta Jagelavičienė. Į teiktas pastabas atsižvelgta. Informuoti visi Savivaldybės 

administracijos struktūriniai padaliniai dėl informacijos rengimo ir pateikimo. Didžiausias dėmesys 

skirtas finansavimo šaltiniams.  

Jonas Jatautas. Taip pat noriu atkreiti dėmesį į tai, kad Tarybos posėdžio darbotvarkėje 

pateikiami labai savo turiniu nelygiavertiški klausimai. Siūlau Lietuvos savivaldybių asociacijos 

posėdžių metu išreikišti siūlymą administracinius klausimus palikti Savivaldybės administracijos 

kompetencijai. 

Vytautas Laurinaitis. Į siūlymą bus atsižvelgta. Siūlau balsuoti dėl pateikto sprendimo 

projekto.  

BALSAVO: „už“ – 21, „prieš“ – 0, nebalsavo – 2 (A. Kurlianskas, Z. Jaunius). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-885 pridedamas. 

32. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos 

plano patvirtinimo. 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas. 

Komitete pateiktu klausimu vyko diskusija tarp komiteto narių ir projekto rengėjos, tačiau esminių 

pasiūlymų bei pastabų nepateikta. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo 

projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 19, „prieš“ – 1 (A. Kubaitis), nebalsavo – 3 (J. Jatautas, A. Kurlianskas, 

Z. Jaunius). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-886 pridedamas. 
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33. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės 

pirminės sveikatos priežiūros centrui. 

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

viešajai įstaigai Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centrui pagal panaudos sutartį dvidešimties metų 

laikotarpiui įstaigos įstatuose numatytai veiklai vykdyti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį 

nekilnojamąjį turtą - Šilutės r. sav., Gardamo mstl., Liepų g. 4-2, esančią medicinos punkto (bendras 

plotas 68,33 kv. m).  

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-887 pridedamas. 

34. Kiti klausimai. 

Vytautas Laurinaitis. 2015 m. rugpjūčio 8 d. vykusio Tarybos posėdžio metu, svarstant 

klausimą „Dėl Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ Liberalų frakcijos vardu į 

Kontrolės komiteto sudėtį buvo deleguojamas Arvydas Jakas. 2016 m. gegužės 26 d. vykusio Tarybos 

posėdžio metu Arvydas Jakas sustabdė savo narystę Šilutės rajono savivaldybės tarybos Liberalų 

frakcijoje. Atsižvelgiant į Vietos savivaldos įstatymą Liberalų frakcija turi arba deleguoti naują 

kandidatą į Kontrolės komitetą arba Arvydas Jakas turi atnaujinti savo narystę Liberalų frakcijoje. 

Siūlau iki sekančio Tarybos posėdžio Liberalų frakcijai pateikti savo sprendimą.  

Sandra Tamašauskienė perskaitė Šilutės rajono savivaldybės tarybos opozicijos (mažumos) 

švietimo pertvarkos plano projektą Šilutei 2017-2020 metams (pertvarkos planas pridedamas). 

Posėdis baigtas 15.15 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 30 - ojo posėdžio, 

įvykusio 2017 m. gruodžio 21 d. 14.00 val., 

dalyvavusių asmenų sąrašas: 

  

Eil. 

Nr. 

Vardas, Pavardė Pareigos 

1.  Inesa Murauskienė -Savivaldybės mero patarėja 

2.  Sigitas Šeputis -Savivaldybės administracijos direktorius 

3.  Virgilijus Pozingis -Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 

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

5.  Arvydas Bielskis -Personalo ir teisės skyriaus vedėjas 

6.  Aurelija Tamašauskienė -Vidaus audito skyriaus vedėja 

7.  Jolita Stonkuvienė -Savivaldybės kontrolierė 

8.  Alvidas Šimelionis -Socialinės paramos skyriaus vedėjas 

9.  Audra Barauskienė -Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio 

vedėja 

10.  Vida Rimkutė -Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė 

11.  Reda Urbaitytė -Šilutės socialinių paslaugų centro direktorė 

12.  Evelina Balandė -Šilutės senelių namų direktorius 

13.  Birutė Tekorienė -Švietimo skyriaus vedėja 

14.  Rimantė Čiūtienė -Švietimo skyriaus vyr. specialistė 

15.  Romualdas Eglinskas -Komunikacijos skyriaus vedėjas 

16.  Rasa Bičkauskienė -Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė 

17.  Vilma Griškevičienė -Kultūros skyriaus vedėja 

18.  Jurgita Skobienė -Kultūros skyriaus vyr. specialistė 

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

20.  Stanislova Dilertienė -Ūkio skyriaus vedėja 

21.  Mindaugas Oželis -Ūkio skyriaus vyr. specialistas 

22.  Alina Overlingaitė -Ūkio skyriaus vyr. specialistė 

23.  Zita Tautvydienė - Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

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

25.  Remigijus Rimkus -Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas 

26.  Remigijus Budrikas -Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjas 

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

28.  Lina Maurcienė -Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė 

29.  Simona Bokštaitė - 

Dryžienė 

-Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė 

30.  Viktoras Bičkauskas -Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė 

31.  Agėla Skutulienė -Architektūros skyriaus vyr. specialistė 

32.  Alfredas Markvaldas -UAB „Šilutės vandenys“ direktorius 

 

 


