
 
 

ŠILUTĖS RAJONO  SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

8- OJO ŠAUKIMO TARYBOS 31-OJO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2018-01-25 Nr. T3-202 (31) 

Šilutė 

 

Posėdis įvyko 2018 m. sausio 25 d. 14.00 – 15.15 val. 

Posėdžio pirmininkas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. 

Posėdžio sekretorė Dovilė Pauparytė, Tarybos sekretoriato vyresnioji specialistė. 

Posėdyje dalyvavo 20 Tarybos narių. 

Nedalyvavo Algis Bekeris, Vaidas Bendaravičius, Jonas Jatautas, Zigmantas Jaunius, Vaidas 

Pavilonis. 

Posėdyje dalyvavusių asmenų sąrašas pridedamas (1 priedas). 

Balsų skaičiavimo grupė –  Antanas Kubaitis ir Arūnas Kurlianskas (jeigu neveiktų elektroninė 

balsų skaičiavimo sistema). 

 

DARBOTVARKĖ 

 

1.  Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras 

2.  Dėl mokinių priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja 

3.  Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja 

4.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2017 metų veiklos 

ataskaitos patvirtinimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė 

5.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimo Nr. T1-93 „Dėl 

Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė 

6.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. 

T1-527 „Dėl kompleksiškai teikiamos pagalbos Šilutės rajono savivaldybės 

šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios, 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Vaiva Pranauskienė, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinatorė 

7.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Šilutės rajono 
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savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos tarybą 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja 

8.  Dėl Šilutės kultūros ir pramogų centro nuostatų pakeitimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė 

9.  Dėl pritarimo Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos 

2017 m. įgyvendinimo ataskaitai 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas 

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

10.  Dėl leidimo nurašyti Valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyraius Turto poskyrio vyr. spcialistė 

11.  Dėl Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių 

pardavimo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyraius Turto poskyrio vyr. spcialistė 

12.  Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ 2015-2019 metų 

investicijų plano pakeitimo derinimo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

13.  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai 

akcinei bendrovei „Šilutės vandenys“ 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas 

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

14.  Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį sutrikusio intelekto žmonių globos 

bendrijai „Šilutės viltis“ 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

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

15.  Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei 

bendrovei „Šilutės šilumos tinklai“ 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

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

16.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T1-51 „ Dėl 

Šilutės rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos 

sudėties patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Živilė Targonskienė, personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė 

17.  Dėl Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

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

18.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo 

sistemos patvirtinimo  

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

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

19.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 metų I pusmečio darbo plano 

patvirtinimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius 

20.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 m. veiklos 
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programos patvirtinimo 

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas 

Projekto rengėjas Zigmantas Jaunius, kontrolės komiteto pirmininkas 

Papildomas klausimas: 

21.  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 

Informacija: 

22.  Informacija dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2017 

m. ataskaitos 

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas 

Informacijos rengėjas Zigmantas Jaunius, kontrolės komiteto pirmininkas 

23.  Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės. 

Užsiregistravo 20 Tarybos narių. 

Vytautas Laurinaitis. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 31-ojo posėdžio darbotvarkė 

patvirtinta Savivaldybės mero 2018 m. sausio 18 d. potvarkiu Nr. M1-3. Posėdžio darbotvarkę sudaro 

19 sprendimų projektų, kurie buvo apsvarstyti komitetų posėdžiuose bei viena Kontrolės komiteto 

pateikta informacija. Į posėdžio darbotvarkę taip pat siūlau įtraukti vieną papildomą klausimą „Dėl 

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

Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo“, kadangi yra gautas Liberalų frakcijos siūlymas į Kontrolės 

komiteto sudėtį vietoj Arvydo Jako deleguoti Raimundą Ambrozaitį. Taip pat siūlau iš posėdžio 

darbotvarkės išimti 13 klausimą „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį 

uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės vandenys“.  

Atsižvelgiant į Vietos savivaldos įstatymą siūlau Tarybos narius pareikšti apie nusišalinimą 

darbotvarkės klausimais. 

Saulius Vytuvis. Pareiškiu, kad nusišalinu nuo 12 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės 

šilumos tinklai“ 2015-2019 metų investicijų plano pakeitimo derinimo“ bei nuo 15 „Dėl turto 

perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės šilumos tinklai“ 

klausimų. 

Vytautas Laurinaitis. Siūlau balsuoti dėl posėdžio darbotvarkės su visais pasiūlytais 

pakeitimais. 

Posėdžio darbotvarkė patvirtinta: „už“ – 20, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

2. SVARSTYTA. Dėl mokinių priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Sprendimo projektas 

komitete apsvarstytas. Komiteto nariai klausimų, pasiūlymų bei pastabų nepateikė ir vienbalsiai pritarė 

teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-888 pridedamas. 

3. SVARSTYTA. Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Sprendimo projekto 

tikslas - patvirtinti tvarkos aprašą, kuriuo vadovaujantis bus paskirstytos lėšos vaikų neformaliajam 

švietimui. Keičiasi finansavimo šaltinis, lėšų gavimo ir atsiskaitymo formos, neteko galios lėšų 

panaudojimo ataskaita. Skiriama lėšų suma beveik nesikeičia. Pateiktu klausimu vyko diskusija tačiau, 

esminių pasiūlymų bei pastabų nepateikta ir vienbalsiai pritarta teiktis sprendimo projektą svarstyti 

rajono Tarybos posėdyje. 
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Klausimų nėra. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-889 pridedamas. 

4. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2017 metų 

veiklos ataskaitos patvirtinimo. 

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

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

vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje. 

Tomas Budrikis. Jaunimo reikalų tarybos vardu teikiu siūlymą Savivaldybės administracijai, 

kad įvairias komisijas, darbo grupes būtų įtraukiami ir Jaunimo reikalų tarybos nariai (kaip pavyzdys 

Miesto šventės darbo grupė į kurią galėtų būti įtrauktas jaunimo atstovas). 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-890 pridedamas. 

5. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimo Nr. 

T1-93 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo. 

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

projekto tikslas - pakeisti Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimą Nr. T1-93. Vietoj 

Gabrielės Vindžigelskytės, Šilutės rajono mokinių tarybos atstovės, įrašyti Rimantę Macijauskaitę, 

Šilutės rajono mokinių tarybos atstovę. Esminių  klausimų, pasiūlymų bei pastabų nepateikta ir 

vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-891 pridedamas. 

6. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. 

sprendimo Nr. T1-527 „Dėl kompleksiškai teikiamos pagalbos Šilutės rajono savivaldybės 

šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios, tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Rengiamo sprendimo 

projekto tikslas – įgyvendinant teisės aktų pakeitimus, pripažinti netekusiu galios Tarybos sprendimą, 

kuriuo buvo patvirtinta Kompleksiškai teikiamos pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros 

paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas. 

Klausimų, pasiūlymų bei pastabų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti 

rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-892 pridedamas. 

7. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Šilutės 

rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos tarybą. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Sprendimo projektas 

komitete apsvarstytas. Komiteto nariai klausimų, pasiūlymų bei pastabų nepateikė ir vienbalsiai pritarė 

teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje. 

Vytautas Laurinaitis. Į Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos 

tarybą siūlau deleguoti tarybos narį Povilą Tunaitį. Ar kandidatas sutinka užimti šias pareigas? 

Povilas Tunaitis. Taip, sutinku. 

Vytautas Laurinaitis. Siūlau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.  

BALSAVO: „už“ – 14, „prieš“ – 0, nebalsavo – 4 (S. Tamašauskienė, A. Gečas, V. Gečas, 

A. Kurlianskas). 

Daiva Žebelienė ir Arvydas Jakas registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-893 pridedamas. 

8. SVARSTYTA. Dėl Šilutės kultūros ir pramogų centro nuostatų pakeitimo. 
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Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Sprendimo projekto 

tikslas - patvirtinti Šilutės kultūros ir pramogų centro nuostatų pakeitimus ir įgalioti kultūros centro direktorę 

įregistruoti nuostatų pakeitimus Juridinių asmenų registre. Klausimų, pasiūlymų bei pastabų nepateikta ir 

vienbalsiai pritarta sprendimo projektą teikti svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-894 pridedamas. 

9. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo 

programos 2017 m. įgyvendinimo ataskaitai. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Sprendimo 

projekto tikslas - pritarti Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos 2017 m. 

įgyvendinimo ataskaitai. Esminių pakeitimų Programoje neatlikta, identifikuotos silpnybės 

(problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės 2017 m. nesikeitė, neatsirado naujų, programoje 

neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių.  Klausimų, pasiūlymų bei pastabų nepateikta ir 

vienbalsiai pritarta sprendimo projektą teikti svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 19, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

Tomas Budrikis registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-895 pridedamas. 

10. SVARSTYTA. Dėl leidimo nurašyti Valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Sprendimo 

projekto tikslas - nurašyti pripažintus nereikalingais, netinkamais (negalimais) naudoti Valstybei 

nuosavybės teise priklausantį turtą. Klausimų, pasiūlymų bei pastabų nepateikta ir vienbalsiai pritarta 

sprendimo projektą teikti svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-896 pridedamas. 

11. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių 

pardavimo. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Sprendimo 

projekto tikslas - parduoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančius būstus ir ūkinio pastato dalį Jų 

naudotojams pagal pateiktus prašymus. Lėšos, gautos pardavus savivaldybės būstus ir pagalbinio ūkio 

paskirties pastatą ar pastato dalis,  bus naudojamos Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai. 

Klausimų, pasiūlymų bei pastabų nepateikta ir vienbalsiai pritarta sprendimo projektą teikti svarstyti 

rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-897 pridedamas. 

12. SVARSTYTA. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ 2015-2019 

metų investicijų plano pakeitimo derinimo. 

Saulius Vytuvis nusišalina nuo pateikto klausimo svarstymo.  

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Sprendimo 

projekto tikslas - derinti parengtą uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ 2015-2019 

metų investicijų plano pakeitimą. Patikslintos uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ 

suplanuotos 2015-2019 m. investicijos. Klausimų, pasiūlymų bei pastabų nepateikta ir vienbalsiai 

pritarta sprendimo projektą teikti svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Vyko diskusija tarp Tarybos narių ir UAB „Šilutės šilumos tinklai“ direktoriaus Vaidoto 

Mačiulio, tačiau esminių pastabų bei pasiūlymų nepateikta.  

Kvorumas 19 Tarybos narių.  

BALSAVO: „už“ – 18, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (A. Jakas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-898 pridedamas. 
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13. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei 

bendrovei „Šilutės vandenys“. 

Klausimas išimtas iš darbotvarkės, nesvarstomas. 

14. SVARSTYTA. Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį sutrikusio intelekto 

žmonių globos bendrijai „Šilutės viltis“. 

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

projekto tikslas - perduoti asociacijai Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Šilutės viltis“, 

pagal panaudos sutartį dešimties metų laikotarpiui asociacijos įstatuose numatytai veiklai vykdyti 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą – laiptų kopiklį. Klausimų, 

pasiūlymų bei pastabų nepateikta ir vienbalsiai pritarta sprendimo projektą teikti svarstyti rajono 

Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

Kvorumas 20 Tarybos narių.  

BALSAVO: „už“ – 19, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0.  

Vytautas Laurinaitis registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-899 pridedamas. 

15. SVARSTYTA. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei 

bendrovei „Šilutės šilumos tinklai“. 

Saulius Vytuvis nusišalina nuo pateikto klausimo svarstymo. 

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

projekto tikslas - perduoti UAB „Šilutės šilumos tinklai“, pagal turto patikėjimo sutart dvidešimties 

metų laikotarpiui Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą: Šilutės r. sav., Rusnėje, Taikos g. 2, 

esančio katilinės pastato 73,01 kv. m ploto dalį, kiemo statinį – dūmtraukį, katilinės įrangą.  Klausimų, 

pasiūlymų bei pastabų nepateikta ir vienbalsiai pritarta sprendimo projektą teikti svarstyti rajono 

Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

Kvorumas 19 Tarybos narių.  

BALSAVO: „už“ – 18, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0.  

Ričardas Stonkus registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-900 pridedamas. 

16. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. 

T1-51 „ Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudėties 

patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. 

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

sprendimo projekto tikslas – įgyvendinant teisės aktų pakeitimus, pripažinti netekusiu galios Tarybos 

sprendimą, kuriuo buvo patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų 

komisijos sudėtis. Klausimų, pasiūlymų bei pastabų nepateikta ir vienbalsiai pritarta sprendimo 

projektą teikti svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

Kvorumas 20 Tarybos narių.  

BALSAVO: „už“ – 19, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0.  

Arūnas Kurlianskas registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-901 pridedamas. 

17. SVARSTYTA. Dėl Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos 

sudarymo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Siekiant užtikrinti 

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. 

birželio 17 d. nutarimo Nr. 909 nuostatų vykdymą, sudaroma Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos 

vertinimo komisija. Klausimų, pasiūlymų bei pastabų nepateikta ir vienbalsiai pritarta sprendimo 

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

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-902 pridedamas. 

18. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo 

apmokėjimo sistemos patvirtinimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme nurodoma, jog savininko 

teises ir pareigas įgyvendinanti institucija  nustato jos reguliavimo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų 

vadovų darbo apmokėjimo sistemą.  Klausimų, pasiūlymų bei pastabų nepateikta ir vienbalsiai pritarta 

sprendimo projektą teikti svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 19, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (A. Gečas).  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-903 pridedamas. 

19. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 metų I pusmečio darbo 

plano patvirtinimo. 

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

projekto tikslas – patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 metų I pusmečio darbo planą. 

Klausimų, pasiūlymų bei pastabų nepateikta ir vienbalsiai pritarta sprendimo projektą teikti svarstyti 

rajono Tarybos posėdyje. 

Sandra Tamašauskienė. Siūlau  įtraukti į Savivaldybės tarybos 2018 metų I pusmečio darbo 

planą klausimą dėl traukinio maršruto Klaipėda -Šilutė - Klaipėda projekto įgyvendinimo. 

Arvydas Jakas. Siūlau šį klausimą įtraukti į visų komiteto 2018 metų I pusmečio darbo 

planus. Šis maršrutas gali būti labai naudingas Šilutės gyventojams. Šį klausimą labai atsakingai reiktų 

spręsti įvairiose socialinėse grupėse. 

Vytautas Laurinaitis. Šis klausimas turi būti sprendžiamas ne tik Šilutės rajono, tačiau viso 

Klaipėdos regiono lygmeniu. Darbai šiuo klausimu jau yra vykdomi, todėl šio klausimo į 2018 metų 

Tarybos I pusmečio darbo planą siūlau neįtraukti. Siūlau balsuoti kas už šio klausimo įtraukimą į 2018 

metų I pusmečio darbo planą? 

BALSAVO: „už“ – 6 (R. Ambrozaitis, A. Jakas, V. Gečas, A. Gečas, A. Kurlianskas, 

S. Tamašauskienė), „prieš“ – 10 (S. Vytuvis, A. Vanagas, L Uselienė, P. Tunaitis, R. Stonkus, A. 

Pupšys, A. Martinkus, V. Laurinaitis, A. Kubaitis, S. Kazlauskas), nebalsavo – 2 (G. Kimbrienė, 

T. Budrikis). 

Vladas Kainovaitis ir Daiva Žebelienė registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Neįtraukti klausimo į 2018 metų I pusmečio darbo planą.  

Vytautas Laurinaitis. Siūlau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto. 

BALSAVO: „už“ – 16, „prieš“ – 0, nebalsavo – 3 (A. Jakas, A. Kurlianskas, 

S. Tamašauskienė).  

Daiva Žebelienė registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-904 pridedamas. 

20. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 m. 

veiklos programos patvirtinimo. 

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Kontrolės komiteto pirmininko  pavaduotojas. Klausimų, 

pasiūlymų bei pastabų nepateikta ir vienbalsiai pritarta sprendimo projektą teikti svarstyti rajono 

Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 19, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (A. Jakas).  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-905 pridedamas. 

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

10 „Dėl savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo. 
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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 Arvydo Jako įrašyti Raimundą Ambrozaitį. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-906 pridedamas. 

22. Informacija dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2017 m. 

ataskaitos. 

Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas Alfonsas Vanagas trumpai supažindino Tarybos 

narius su pateikta Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos ataskaita (pridedama). 

Išklausę pateiktą informaciją Tarybos nariai klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikė. 

24. Kiti klausimai. 

Sandra Tamašauskienė. Šilutės rajono savivaldybės VIII šaukimo tarybos mažumos 

(opozicijos) nariai kreipiasi į Etikos komisiją dėl tarybos nario Vaido Pavilonio nederamo elgesio. 

Šiuo kreipimosi prašome įvertinti tarybos nario Vaido Pavilonio elgesį ir galimybę tinkamai dirbti 

Šilutės rajono savivaldybės taryboje (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 31 - ojo posėdžio, 

įvykusio 2018 m. sausio 25 d. 14.00 val., 

dalyvavusių asmenų sąrašas: 

  

Eil. 

Nr. 

Vardas, Pavardė Pareigos 

1.  Inesa Murauskienė -Savivaldybės mero patarėja 

2.  Virgilijus Pozingis -Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 

3.  Arvydas Bielskis -Personalo ir teisės skyriaus vedėjas 

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

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

6.  Aurelija Tamašauskienė -Vidaus audito skyriaus vedėja 

7.  Jolita Stonkuvienė -Savivaldybės kontrolierė 

8.  Birutė Tekorienė -Švietimo skyriaus vedėja 

9.  Rimantė Čiūtienė -Švietimo skyriaus vyr. specialistė 

10.  Giedrė Milukienė -Švietimo skyriaus vyr. specialistė 

11.  Romualdas Eglinskas -Komunikacijos skyriaus vedėjas 

12.  Vilma Griškevičienė -Kultūros skyriaus vedėja 

13.  Jurgita Skobienė -Kultūros skyriaus vyr. specialistė 

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

15.  Stanislova Dilertienė -Ūkio skyriaus vedėja 

16.  Alina Overlingaitė -Ūkio skyriaus vyr. specialistė 

17.  Zita Tautvydienė - Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

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

19.  Remigijus Rimkus -Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas 

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

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

22.  Alfredas Stasys Nausėda -LR Seimo narys 

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

 

 


