
 
 

ŠILUTĖS RAJONO  SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

8- OJO ŠAUKIMO TARYBOS 32-OJO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2018-02-20 Nr. T3-208 (32) 

Šilutė 

 

Posėdis įvyko 2018 m. vasario 20 d. 14.00 – 15.50 val. 

Posėdžio pirmininkas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. 

Posėdžio sekretorė Monika Knapkienė, Tarybos sekretoriato specialistė. 

Dalyvavo 21 Tarybos nariai.  

Nedalyvavo Daiva Žebelienė, Vaidas Bendaravičius, Steponas Kazlauskas, Genovaitė 

Kimbrienė (pateisinama priežastis). 

Posėdyje dalyvavusių asmenų sąrašas pridedamas (1 priedas). 

Balsų skaičiavimo grupė –Algirdas Gečas ir Povilas Tunaitis (jeigu neveiktų elektroninė balsų 

skaičiavimo sistema). 

 

DARBOTVARKĖ 

 

1. Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras 

2. Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas 

Projekto  rengėja Dorita Mongirdaitė , Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. 

specialistė 

3. Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų 2017 

metų veiklos ataskaitoms 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto  rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja 

4. Dėl pritarimo Šilutės sporto mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos 

ataskaitai 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas 

Projekto  rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja 

5. Dėl pritarimo Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2017 

metų veiklos ataskaitai 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas 

Projekto  rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja 

6. Dėl pritarimo Šilutės meno mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos 

ataskaitai 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas 

Projekto  rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja 

7. Dėl ugdymo kokybės ir sporto plėtros programos priemonių plano lėšų 
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patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto  rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė 

8. Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo programos 2018 m.  projektų 

sąrašo patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto  rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė 

9. Dėl Savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T1-31 ,,Dėl Šilutės 

rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus darbuotoja 

10. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-04-09 sprendimo Nr. T1-2467 

„Dėl Šilutės rajono savivaldybės kultūros centrų, Šilutės muziejaus ir 

Šilutės kamerinio dramos teatro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 

nustatymo“ pakeitimo 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas 

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė 

11. Dėl Šilutės rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų 2018 metų 

finansuojamų projektų sąrašo patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė 

12. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimo Nr. T1-388 

„Dėl Kintų Vydūno kultūros centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė 

13. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimo Nr. T1-386 

„Dėl Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė 

14. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimo Nr. T1-384 

„Dėl Žemaičių krašto etnokultūros centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė 

15. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimo Nr. T1-387 

„Dėl salos etnokultūros ir informacijos centro nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė 

16. Dėl Šilutės miesto garbės piliečio vardo suteikimo Vytautui Jovaišai 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Dana Junutienė, Kanceliarijos vedėja 

17. Dėl pritarimo projekto „Miestų bendradarbiavimo plėtojimas tarp Alanijos 

(Turkija) ir Šilutės miestų („The development of town twinning between 

Alanya and Šilutė“) įgyvendinimui 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas 

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

specialistė 

18. Dėl Savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-413 „Dėl 
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pritarimo dalyvauti 2014-2020 metų INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos 

bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Šyšos upės Šilutėje ir 

Ciecerės upės Saldus mieste kranto teritorijos sutvarkymas ir ekologinės 

rizikos sumažinimas“ pakeitimo 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas 

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. 

specialistas 

19. Dėl pritarimo susitarimui plėtoti infrastruktūrą 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, Ūkio skyriaus vyr. specialistas 

20. Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro pertvarkymo į 

biudžetinę įstaigą Šilutės turizmo informacijos centrą 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

21. Dėl Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto 

fondo dalies, sąrašų patvirtinimo 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas 

Projekto rengėja Nijolė Grigonienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. 

specialistė 

22. Dėl pavedimo Savivaldybės administracijai 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Stanislova Dilertienė, Ūkio skyriaus vedėja 

23. Dėl nekilnojamojo turto, kuriam 2018 metais taikomas 3 procentų mokesčio 

tarifas, sąrašo patvirtinimo 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas 

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

24. Dėl Tarybos 2009-05-28 sprendimo Nr. T1-994 „Dėl nekilnojamojo turto 

perdavimo pagal panaudos sutartis viešajai įstaigai „Šilutės sportas“ ir 

Asociacijai Šilutės sporto klubui „Atėnė“ pakeitimo 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas 

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

25. Dėl tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T1-2536 „Dėl turto perdavimo 

patikėjimo teise Kintų Vydūno kultūros centrui“ pripažinimo netekusiu 

galios 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas 

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

26. Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio 

nekilnojamojo turto pertvarkymo 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas 

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

 

 

27. 

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį  Šilutės pirminės 

sveikatos priežiūros centrui 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas 

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė 
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28. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis sutrikusio 

intelekto žmonių globos bendrijai „Šilutės viltis“ ir Šilutės rajono neįgaliųjų 

draugijai 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas 

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

29. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Švėkšnos 

seniūnijos Inkaklių bendruomenei „Ašva“ 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas 

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

30. Dėl Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos 2017 metų programos priemonių vykdymo ataskaitos 

patvirtinimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas 

31. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio sen., 

Juodžių k. 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. 

specialistė 

32. Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos dalies (Šilutės miesto) bendrojo 

plano koregavimo patvirtinimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. 

specialistė 

Papildomas klausimas: 

33. Dėl tapimo VŠĮ „Kintai Arts“ dalininku 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras 

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

34. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-09-26 sprendimo Nr. T1-875 

„Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų bei jų dalių 

perdavimo“ pakeitimo 

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 21 Tarybos narys. 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. Posėdžio darbotvarkė patvirtinta Šilutės 

rajono savivaldybės mero 2018 m. vasario 14 d. potvarkiu Nr. M1-9. Posėdžio darbotvarkę sudaro 32 

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

ir du papildomi klausimai, kuriuos siūlau įtraukti į šios dienos darbotvarkę. Yra asmenų kurie pareiškė 

norą nusišalinti nuo darbotvarkės 2 klausimo“ Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto 

patvirtinimo“, tačiau remiantis Vyriausios tarnybinės Etikos komisijos2016 m. sausio 27 d. Nr. KS-8 

sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje 

tarnyboje įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 

straipsnio 10 dalimi, bei siekdami Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 

įstatymo 1 straipsnyje įtvirtintų tikslų, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija yra nusprendusi, kad 

institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas, arba kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija gali 

nepriimti pareikšto nusišalinimo ir įgali įpareigoti asmenį toliau dalyvauti rengiant, svarstant ar 
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priimant sprendimą. Siūlau Laimutei Uselienei, Sandrai Tamašauskienei, Algirdui Gečui ir Tomui 

Budrikiui atsiimti nusišalinimus nuo 2 darbotvarkės klausimo. 

Visi 4 asmenys atsiėmė nusišalinimus ir balsuos šiuo darbotvarkės klausimu. 

Asmenys, norintys nusišalinti nuo darbotvarkės klausimų: 

Ričardas Stonkus nusišalina nuo 8 darbotvarkės klausimo : „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 

jaunimo programos 2017 m.  projektų sąrašo patvirtinimo“. 

Laimutė Uselienė nusišalina nuo 3 darbotvarkės klausimo; „Dėl pritarimo Šilutės rajono 

savivaldybės švietimo įstaigų vadovų 2017 metų veiklos ataskaitoms“. 

Sandra Tamašauskienė nusišalina nuo 3 ir 8 darbotvarkės klausimų; „Dėl pritarimo Šilutės 

rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų 2017 metų veiklos ataskaitoms“, ir „Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės jaunimo programos 2018 m.  projektų sąrašo patvirtinimo“. 

Algirdas Gečas nusišalino nuo 3 ir 7 darbotvarkės klausimų; „Dėl pritarimo Šilutės rajono 

savivaldybės švietimo įstaigų vadovų 2017 metų veiklos ataskaitoms“ ir „Dėl ugdymo kokybės ir 

sporto plėtros programos priemonių plano lėšų patvirtinimo“. 

Vytautas Laurinaitis. Informuoju, kad 5 darbotvarkės klausimas „Dėl pritarimo Šilutės rajono 

švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai“ siūlomas išimti iš tarybos 

darbotvarkės, nes šioje įstaigoje yra atliekamas vidaus auditas ir jis yra perkeliamas į kitą mėnesį. 

Siūlau balsuoti dėl pateiktos posėdžio darbotvarkės su visais pakeitimais. 

Posėdžio darbotvarkė patvirtinta: „už“ – 17 (vienbalsiai). 

2. SVARSTYTA.Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo      

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas. 

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

nebalsavo – 1. Komiteto narių balsų dauguma sprendimo projektą pritarta teikti svarstyti rajono 

Tarybos posėdyje.  

Algirdas Gečas. Tai svarbus projektas, kurį priimdamas „jauti tam tikrą įtampą ir 

atsakomybę“. Admininistracijos direktorius šį biudžetą pavadino optimistiniu. Nes pajamos, lyginant 

su parėjusias metais, padidėjo vienu procentu. Jį daugiausia nulėmė didėjantis Savivaldybei tenkanti 

gyventojų pajamų mokesčio dalis. Didėja ir mokinio krepšelio dalis, kas padidino ir rajono biudžetą. 

Padidintos ir dotacijos valstybės deleguotoms funkcijoms. Todėl didėjimą lėmė ne administracijos 

vadovų veikla, o tiesiog didėjančios dotacijos. Tuo tarpu savarankiškos funkcijos ir jų finansavimo 

vaizdas atrodo gerokai prastesnis. Socialinėms įstaigoms biudžete tenka gerokai mažesni finansavimas, 

nei praėjusiais metais. 

Neaišku ir tai, kaip numatytieji biudžete projektai siejasi su savivaldybės strateginiais tikslais: kaip tai 

prisidės prie emigracijos mažinimo, kaip skatins smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą, darbo vietų ir jo 

patrauklumo kūrimą. Biudžetas yra inertiškas ir neatspindi svarbiausių savivaldybės strateginių 

krypčių, todėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos Liberalų frakcijos nariai balsuojant dėl biudžeto 

projketo nutarė susilaikyti. (Raštas pridedamas 2018 m. vasario 20 d. Nr. R2-1610). 

Sandra Tamašauskienė informavo Tarybos narius, kad Tėvynės sąjungos- Lietuvos 

krikščionių demokratų frakcija susilaiko nuo šio klausimo balsavimo. 

BALSAVO: „už“ – 13, „prieš“ – 1 (A. Jakas), nebalsavo – 7 (R. Ambrozaitis, A. Gečas, V. 

Gečas, A. Kurlianskas, S. Tamašauskienė, Z. Jaunius, J. Jatautas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-907 pridedamas. 

3. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų 

2017 metų veiklos ataskaitoms 

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

sprendimo projektas apsvarstytas. Komiteto nariai klausimų projekto rengėjai nepateikė ir vienbalsiai 

pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

KVORUMAS 18 tarybos narių. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-908 pridedamas. 
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4. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Šilutės sporto mokyklos direktoriaus 2017 metų 

veiklos ataskaitai 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas. 

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

nebalsavo – 0. Komiteto nariai klausimų projekto rengėjai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti 

sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

KVORUMAS 21 tarybos narys. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-909 pridedamas. 

5. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Šilutės meno mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos 

ataskaitai 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas. 

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

nebalsavo – 0. Komiteto nariai klausimų projekto rengėjai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti 

sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-910 pridedamas. 

7.SVARSTYTA. Dėl ugdymo kokybės ir sporto plėtros programos priemonių plano lėšų 

patvirtinimo 

Algirdas Gečas nusišalino nuo klausimo svarstymo.  

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komiteto nariai 

klausimų projekto rengėjai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono 

Tarybos posėdyje. 

KVORUMAS 20 tarybos narių. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-911 pridedamas. 

8.SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo programos 2018 m.  projektų 

sąrašo patvirtinimo 

Kvorumas 19 Tarybos nariai 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Rimantė Čiutienė 

pristatė sprendimo projekto tikslą. Jaunimo projektų vertinimo komisija buvo patvirtinta 

Administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. A1-135, jos darbo reglamentas buvo 

patvirtintas Administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. A1-163. Komisijos darbui 

vadovavo Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys Tomas Budrikis. Iš viso konkursui buvo pateikti 9 

projektai, prašomų lėšų poreikis iš Savivaldybės – 7 720 eurai. Komisija, vertindama projektus, dėmesį 

kreipė į tai, kad  būtų pateikti visi būtini dokumentai, į projekto vykdymą būtų įtraukta kuo daugiau 

jaunimo, projekto biudžetas ir numatoma veikla nebūtų du skirtingi dalykai. Komisija teikėjams išsakė 

pastebėjimus ir siūlymus, jei kilo klausimų prašė pateikti papildomą informaciją. Siūloma finansuoti 9 

projektus, taip pat skirti lėšas „Lietuvininkų vilties“ premijai ir įteikimo renginiui organizuoti (1 500 

eurų). Rezervo lėšos naudojamos jaunimo organizacijų registravimo išlaidoms iš dalies finansuoti, taip 

pat nenumatytiems tarptautiniams, regioniniams ar kitiems  projektams. Komiteto nariai klausimų 

projekto rengėjai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos 

posėdyje. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-912 pridedamas. 

9. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T1-31 ,,Dėl Šilutės 

rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Sprendimo projektą 

pristatė Kristina Surplė. Jo tikslas- Šilutės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 

sudėtyje keičiami du komisijos nariai: vietoj Inetos Pačiauskaitės, siūloma įrašyti Kristiną Surplę ir 
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vietoj Gretos Urbonaitės, įrašyti Agnę Venckutę. Komiteto nariai klausimų projekto rengėjai nepateikė 

ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Kvorumas 21 tarybos narys.  

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-913 pridedamas. 

10. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-04-09 sprendimo Nr. T1-

2467 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės kultūros centrų, Šilutės muziejaus ir Šilutės kamerinio 

dramos teatro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo 

 Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas.  

Sprendimo projektą pristatė Vilma Griškevičienė. Jo tikslas- pakeisti Šilutės rajono savivaldybės 

tarybos 2015-04-09 sprendimo Nr. T1-2467 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės kultūros centrų, Šilutės 

muziejaus ir Šilutės kamerinio dramos teatro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“  2.1. 

punktą ir išdėstyti jį taip: Kintų Vydūno kultūros centrui – 6 etatus (iš jų 1 etatą iš įstaigos specialiųjų 

lėšų programos). 

Komiteto nariai klausimų projekto rengėjai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo 

projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-914 pridedamas. 

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

finansuojamų projektų sąrašo patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Sprendimo projektą 

pristatė Vilma Griškevičienė. Jo tikslas- patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų 

2018  m. finansuojamų projektų sąrašą. Esminių klausimų komiteto nariai nepateikė ir vienbalsiai 

pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-915 pridedamas. 

12. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimo Nr. T1-

388 „Dėl Kintų Vydūno kultūros centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Sprendimo projektą 

pristatė Vilma Griškevičienė. Jo tikslas- patvirtinti Kintų  Vydūno kultūros centro nuostatų pakeitimus 

ir įgalioti kultūros centro direktorių įregistruoti nuostatų pakeitimus Juridinių asmenų registre. 

Esminių klausimų komiteto nariai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-916 pridedamas. 

13. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimo Nr. T1-

386 „Dėl Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Sprendimo projektą 

pristatė Vilma Griškevičienė. Jo tikslas- patvirtinti Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro nuostatų 

pakeitimus ir įgalioti kultūros centro direktorių įregistruoti nuostatų pakeitimus Juridinių asmenų 

registre. Esminių klausimų komiteto nariai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-917 pridedamas. 

14. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimo Nr. T1-

384 „Dėl Žemaičių krašto etnokultūros centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

 Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Sprendimo projektą 

pristatė Vilma Griškevičienė. Jo tikslas- patvirtinti Žemaičių krašto etnokultūros centro nuostatų 

pakeitimus ir įgalioti kultūros centro direktorių įregistruoti nuostatų pakeitimus Juridinių asmenų 

registre. Esminių klausimų komiteto nariai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

BALSAVO: „už“ – 20, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 
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NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-918 pridedamas. 

15. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimo Nr. T1-

387 „Dėl salos etnokultūros ir informacijos centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Sprendimo projektą 

pristatė Vilma Griškevičienė. Jo tikslas- patvirtinti Salos etnokultūros ir informacijos centro nuostatų 

pakeitimus ir įgalioti kultūros centro direktorių įregistruoti nuostatų pakeitimus Juridinių asmenų 

registre. Klausimų komiteto nariai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti 

rajono Tarybos posėdyje. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-919 pridedamas. 

16. SVARSTYTA. Dėl Šilutės miesto garbės piliečio vardo suteikimo Vytautui Jovaišai 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Sprendimo projektą pristatė Vita 

Stulgienė. Jo tikslas- Suteikti Šilutės miesto Garbės piliečio vardą Vytautui Jovaišai už profesinę ir 

visuomeninę veiklą, ypatingus nuopelnus Šilutės miestui: nominantas žinomas kaip buvęs ilgametis 

Šilutės vaikų muzikos mokyklos direktorius, Šilutės rajono dainų švenčių organizatorius ir vyriausiasis 

dirigentas, Šilutės politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) mišraus choro „Pamario aidas“, 

kuriam 2010 m. įteikta „Sidabrinės nendrės“ premija, vadovas ir dirigentas, pilietinių patriotinių dainų 

chorams ir vokaliniams ansambliams autorius, Lietuvos  laisvės  kovų  dalyvis,  nusipelnęs pedagogas, 

kultūros veikėjas, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) Šilutės filialo valdybos 

narys, Lietuvos respublikinių  dainų  švenčių, respublikinių politinių  kalinių ir  tremtinių poezijos  ir 

dainų  švenčių „Leiskit į Tėvynę“, Laisvės kovų dalyvių sąskrydžių „Su Lietuva širdy“ dalyvis, 

kompaktinės plokštelės „Atminki drauguži“ bendraautorius, per 330 choro koncertų vadovas ir 

dirigentas, apdovanotas LPKTS visų trijų laipsnių medaliu - žymeniu „Už nuopelnus Lietuvai“, 

Kultūros ministerijos, LPKTS, Mero padėkos raštais. Klausimų komiteto nariai nepateikė ir vienbalsiai 

pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-920 pridedamas. 

17. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projekto „Miestų bendradarbiavimo plėtojimas tarp 

Alanijos (Turkija) ir Šilutės miestų („The development of town twinning between Alanya and 

Šilutė“) įgyvendinimui 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas. 

Sprendimo projektą pristatė Simona Bokštaitė- Dryžienė. Jo tikslas- pritarti, kad Šilutės rajono 

savivaldybės administracija dalyvautų tarptautiniame projekte „Miestų bendradarbiavimo plėtojimas tarp 

Alanijos (Turkija) ir Šilutės miestų“ („The development of town twinning between Alanya and Šilutė“). 

Projekto tikslas yra parengti projektinę paraišką, kurioje būtų numatytos tarpvalstybinio 

bendradarbiavimo veiklos, susijusios Alanijos ir Šilutės miestų delegacijų (neįgaliųjų, atsinaujinančios 

energetikos atstovų, vaikų ir kt.) keitimusi gerąja patirtimi, Šilutės rajono savivaldybės internetinės 

svetainės atnaujinimu, viešųjų erdvių paslaugų stotelės įrengimu. Klausimų komiteto nariai nepateikė 

ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Esminių klausimų Tarybos nariai nepateikė. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-921 pridedamas. 

18. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-413 

„Dėl pritarimo dalyvauti 2014-2020 metų INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos 

bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Šyšos upės Šilutėje ir Ciecerės upės Saldus 

mieste kranto teritorijos sutvarkymas ir ekologinės rizikos sumažinimas“ pakeitimo 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas. 
Sprendimo projektą pristatė Simona Bokštaitė- Dryžienė. Jo tikslas- pakeisti Savivaldybės tarybos 

2016 metų liepos 28 d. sprendimo Nr.T1-413 „Dėl pritarimo dalyvauti 2014-2020 metų INTERREG 

V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Šyšos upės Šilutėje ir 

Ciecerės upės Saldus mieste kranto teritorijos sutvarkymas ir ekologinės rizikos sumažinimas “ 

įvardinto projekto pavadinimą, kad jis atitiktų  2014-2020 metų INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos 
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bendradarbiavimo per sieną programos Jungtinio techninio sekretoriato 2017 metų lapkričio 27-28 

dienomis priimtą sprendimą skirti finansavimą šiam projektui pagal 1.3 prioritetą „Atstatyti viešas 

erdves, turinčias aplinkosaugos problemų". Klausimų komiteto nariai nepateikė ir vienbalsiai pritarė 

teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-922 pridedamas. 

19. SVARSTYTA. Dėl pritarimo susitarimui plėtoti infrastruktūrą 

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

projektą pristatė Mindaugas Oželis. Jo tikslas- už privačias UAB „Jūros vėjas“ lėšas būtų 

suprojektuota ir įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, esanti Rusnės miestelyje, prie Krantinės g. 2 

sklypo. Esminių klausimų komiteto nariai nepateikė  ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-923 pridedamas. 

20. SVARSTYTA. Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro 

pertvarkymo į biudžetinę įstaigą Šilutės turizmo informacijos centrą 

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

projektą pristatė Zita Tautvydienė. Jo tikslas- pertvarkius viešąją įstaigą Šilutės turizmo informacijos 

centrą į biudžetinę įstaigą Šilutės turizmo informacijos centrą bus efektyviau panaudojamas 

Savivaldybės biudžeto finansavimas. Esminių klausimų komiteto nariai nepateikė. ir vienbalsiai pritarė 

teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

 Sandra Tamašauskienė. Šią įstaigą reikėtų sulieti su Šilutės Hugo Šojaus muziejumi.  
Rasa Grygelienė. Nesvarbu koks bus statusas, mes ieškosime galimybių 

užsidirbti speclėšų. 
BALSAVO: „už“ – 14, „prieš“ – 5 (A. Gečas, V. Gečas, A. Jakas, J. Jatautas, S. 

Tamašauskienė), nebalsavo – 2 ( R. Ambrozaitis, A. Kurlianskas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-924 pridedamas. 

21. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip Savivaldybės 

būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo 

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

Grigonienė pristatė sprendimo projekto tikslą- įgyvendinti Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti 

ar išsinuomoti įstatyme savivaldybių taryboms numatytą pareigą tvirtinti savivaldybės būsto fondo ir 

socialinio būsto, kaip  savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašus, nes patvirtintuose Savivaldybės 

sąrašuose yra butų, kurie parduoti, pirkti bei pakeisti kai kurių būstų adresai, ar butai pripažinti 

netinkamais gyventi. Klausimų komiteto nariai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo 

projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Esminių klausimų ar pastebėjimų tarybos nariai nepateikė. 

BALSAVO: „už“ – 20, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 ( J. Jatautas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-925 pridedamas. 

22. SVARSTYTA. Dėl pavedimo Savivaldybės administracijai 

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

projektą pristatė Stanislova Dilertienė. Jo tikslas- pavesti Savivaldybės administracijai atlikti (vykdyti) 

socialinės ir gamybinės infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos užsakovo funkcijas kiek tai 

susiję su Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu.  

BALSAVO: „už“- 3, „prieš“- 0, nebalsavo- 1 (A. Kurlianskas). 

Klausimų komiteto nariai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti 

rajono Tarybos posėdyje. 

BALSAVO: „už“ – 17, „prieš“ – 0, nebalsavo – 4 ( A. Gečas, Z, Jaunius, S. Tamašauskienė, 

A. Kurlianskas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-926 pridedamas. 

23.SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto, kuriam 2018 metais taikomas 3 procentų 

mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo 
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Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas. 

Sprendimo projektą pristatė Daiva Thumat. Jo tikslas- patvirtinti nekilnojamojo turto, kuriam 2018 

metais taikomas 3 procentų mokesčio tarifas, sąrašą. Klausimų komiteto nariai nepateikė ir vienbalsiai 

pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-927 pridedamas. 

24. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2009-05-28 sprendimo Nr. T1-994 „Dėl nekilnojamojo 

turto perdavimo pagal panaudos sutartis viešajai įstaigai „Šilutės sportas“ ir Asociacijai Šilutės 

sporto klubui „Atėnė“ pakeitimo 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas. 

Sprendimo projektą pristatė Daiva Thumat. Jo tikslas- Šilutės šaškių-šachmatų sporto klubui bus 

suteiktos patalpos šaškių, šachmatų treniruotėms ir varžyboms. Klausimų komiteto nariai nepateikė ir 

vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-928 pridedamas. 

25. SVARSTYTA. Dėl tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T1-2536 „Dėl turto perdavimo 

patikėjimo teise Kintų Vydūno kultūros centrui“ pripažinimo netekusiu galios 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas. 

Sprendimo projektą pristatė Daiva Thumat. Jo tikslas-pripažinti netekusiu galios Savivaldybės tarybos 

2015-05-28 sprendimą Nr. T1-2536 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Kintų Vydūno kultūros 

centrui“. Įpareigoti Savivaldybės administraciją perimti iš Kintų Vydūno kultūros centro, juridinio 

asmens kodas 277413750,  Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą: dvisienę kuro talpyklą 

BT2500 (Nr. M2C3241014QC6), kurios įsigijimo vertė – 2 452,73 Eur, likutinė vertė 2018 m. sausio 1 

d. – 2110,29 Eur. Klausimų komiteto nariai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-929 pridedamas. 

26. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio 

nekilnojamojo turto pertvarkymo 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas. 

Sprendimo projekto tikslas- pertvarkyti Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį 

nekilnojamąjį turtą: 

- Šilutės r. sav., Gardamo mstl., Martyno Mažvydo g. 4, esantį mokyklos pastatą (unikalus numeris 

8896-5007-3014), suformuojant pastate du atskirus nekilnojamojo turto kadastro objektus – mokslo 

paskirties mokyklos patalpą ir kitos paskirties bendruomenės namų patalpą. 

- Šilutės r. sav., Juknaičių sen., Juknaičių k., Šiloko g. 1-5, esančią administracinę patalpą (unikalus 

numeris  8897-2009-6021:0005), padalijant ją į atskirus nekilnojamojo turto kadastro objektus. 

- Šilutės r. sav., Rusnės mstl., Neringos g. 12, esančio pastato gyvenamojo namo (unikalus numeris 

8892-0002-5011) dalį, suformuojant ją kaip atskirą nekilnojamojo turto kadastro objektą, kurio 

paskirtis - sandėliavimo. 

- Šilutėje, Vakarų g. 3, esančio pastato gyvenamojo namo (unikalus numeris 8890-9006-4011) dalį, 

suformuojant ją kaip atskirą nekilnojamojo turto kadastro objektą, kurio paskirtis – gyvenamoji (butų). 

Klausimų komiteto nariai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti 

rajono Tarybos posėdyje. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-930 pridedamas. 

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

pirminės sveikatos priežiūros centrui 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas. 
Sprendimo projekto tikslas- perduoti  viešajai įstaigai Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centrui, 

juridinio asmens kodas 177329059, pagal panaudos sutartį dvidešimties metų laikotarpiui įstaigos 

įstatuose numatytai veiklai vykdyti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą - 
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Šilutėje, Rusnės g. 1, esančio poliklinikos pastato 1246,22 kv. m ploto dalį. Klausimų komiteto nariai 

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

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-931 pridedamas. 

28. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis 

sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Šilutės viltis“ ir Šilutės rajono neįgaliųjų draugijai 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas. 

Sprendimo projekto tikslas- perduoti pagal panaudos sutartį neatlygintinai valdyti ir naudotis penkerių 

metų laikotarpiui asociacijai Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Šilutės viltis“, juridinio 

asmens kodas 177326134, įstatuose numatytai veiklai vykdyti Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio Šilutėje, Tilžės g. 32 A,  esančio pastato- sporto mokyklos su sutrikusio intelekto žmonių 

užimtumo centru 75,80 kv. m ploto patalpas .Perduoti pagal panaudos sutartį neatlygintinai valdyti ir 

naudotis penkerių metų laikotarpiui asociacijai Šilutės rajono neįgaliųjų draugijai, juridinio asmens 

kodas 193084869, įstatuose numatytai veiklai vykdyti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio 

Šilutėje, Tilžės g. 32 A,  esančio pastato – sporto mokyklos su sutrikusio intelekto žmonių užimtumo 

centru 159,11 kv. m ploto patalpas. Klausimų komiteto nariai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti 

sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-932 pridedamas. 

29. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Švėkšnos 

seniūnijos Inkaklių bendruomenei „Ašva“ 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas. 

Sprendimo projekto tikslas- perduoti pagal panaudos sutartį neatlygintinai valdyti ir naudotis penkerių 

metų laikotarpiui asociacijai Švėkšnos seniūnijos Inkaklių bendruomenei „Ašva“, juridinio asmens 

kodas 177485282, įstatuose numatytai veiklai vykdyti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančią  

Šilutės r. sav., Švėkšnos sen., Inkaklių k., Ašvos g. 4-5, esančias administracines patalpas (unikalus 

numeris 4400-2131-9728:2274, bendras plotas 135,25 kv. m). Klausimų komiteto nariai nepateikė ir 

vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-933 pridedamas. 

30. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos 2017 metų programos priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo 

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

projektą pristatė Remigijus Rimkus. Jo tikslas- parengti Šilutės rajono savivaldybės 2017 m. aplinkos 

apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitą. Klausimų komiteto nariai 

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

Esminių klausimų ar pastabą Tarybos nariai nepateikė. 

BALSAVO: „už“ – 18, „prieš“ – 0, nebalsavo – 2 (V. Gečas, A. Gečas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-934 pridedamas. 

31. SVARSTYTA. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio 

sen., Juodžių k. 

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

projektą pristatė Viktoras Bičkauskas. Jo tikslas- suteikti pavadinimą gatvei Šilutės r. sav., Žemaičių 

Naumiesčio sen., Juodžių k., siekiant 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. Klausimų komiteto nariai nepateikė ir 

vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

BALSAVO: „už“ – 20, „prieš“ – 1 (A. Jakas), nebalsavo – 3 (Z. Jaunius, A. Kurlianskas, S. 

Tamašauskienė). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-935 pridedamas. 

32. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos dalies (Šilutės miesto) 

bendrojo plano koregavimo patvirtinimo 
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Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas. Sprendimo 

projektą pristatė Viktoras Bičkauskas. Jo tikslas- patvirtinti parengtą ir Valstybinės teritorijų 

planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos patikrintą Šilutės rajono savivaldybės 

teritorijos dalies (Šilutės miesto) bendrojo plano koregavimą. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos 

dalies (Šilutės miesto) bendrojo plano koregavimo tikslas – nustatyti papildomus suplanuotos 

teritorijos privalomuosius reikalavimus, jei jie nebuvo nustatyti. Klausimų komiteto nariai nepateikė ir 

vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

BALSAVO: „už“ – 17, „prieš“ – 0, nebalsavo – 4 (A. Gečas, A. Jakas, A. Kurlianskas, S. 

Tamašauskienė). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-936 pridedamas. 

33. SVATSTYTA. Dėl tapimo VŠĮ „Kintai Arts“ dalininku 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. Šis sprendimo projektas nebuvo 

svarstytas komitetuose. Jo tikslas- tapus VšĮ „Kintai Arts“ dalininku, Savivaldybė galės dalyvauti 

Įstaigos valdyme bei perduoti Įstaigos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti pastatą, esantį Kuršių g. 

30, Kintuose. Skatinamas privataus ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimas, sutvarkytas Savivaldybei 

nuosavybės teise priklausantis pastatas esantis Kuršių g. 30, Kintuose, suaktyvinta sporto ir kultūrinė 

veikla Kintuose. 

Klausimų Tarybos nariai nepateikė.  

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-937 pridedamas. 

34. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-09-26 sprendimo Nr. T1-

875 „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų bei jų dalių perdavimo“ 

pakeitimo  

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. Šis sprendimo projektas nebuvo 

svarstytas komitetuose. Jo tikslas- vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 

straipsnio 1 dalimi, Savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti 

pati savivaldybės taryba. Šilutės rajono savivaldybės administracija įgyvendina Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą "Švėkšnos miestelio infrastruktūros atnaujinimas", 

kuriuo numatoma sutvarkyti Šilutės r. sav., Švėkšnoje, Bažnyčios g. 9A žemės sklype esančio parko 

takus, įrengti apšvietimą, lauko treniruoklius, vaikų žaidimų įrenginius, mažosios architektūros 

elementus. Minėtas žemės sklypas yra perduotas patikėjimo teise valdyti Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ 

gimnazijai ir Šilutės Hugo Šojaus muziejui. Agentūra CPVA vertindama paraišką prašo, kad 

pareiškėjas Šilutės rajono savivaldybės administracija užtikrintų statytojo teisę minėtame sklype, todėl 

reikia sklypą perimti iš nurodytų biudžetinių įstaigų. 

Klausimų Tarybos nariai nepateikė.  

BALSAVO: „už“ – 19, „prieš“ – 0, nebalsavo – 2 (A. Jakas, Z. Jaunius). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-938 pridedamas. 

35. SVARSTYTA. Kiti klausimai.  

Sandra Tamašauskienė. Pristatė 2018 m. vasario 20 Nr. R2-1605 pareiškimą dėl mažumos 

(opozicijos) pirmininko pasikeitimo. Šiuo raštu informavo, kad nuo 2018 m. vasario 20 d. Šilutės 

rajono savivaldybės VIII šaukimo tarybos mažumai (opozicijai) vadovaus tėvynės sąjungos- Lietuvos 

krikščionių demokratų partijos marė Sandra Tamašauskienė (pridedama). Antras pareiškimas gautas 

2018 m. vasario 20 d. Nr. R2-1606 dėl mero veiksmų (pridedamas). 

Posėdis baigtas. 

 

Posėdžio pirmininkas      Vytautas Laurinaitis 

 

 

Tarybos sekretorius      Andrius Jurkus 

 

 

Posėdžio sekretorė      Monika Knapkien 



 13 

1 priedas 

Šilutės rajono savivaldybės VIII šaukimo tarybos 32 - tojo posėdžio, 

įvykusio 2018 m. vasario 20 d. 14.00 val., 

dalyvavusių asmenų sąrašas: 

  

Eil. 

Nr. 

Vardas, Pavardė Pareigos 

1.  Inesa Murauskienė -Savivaldybės mero patarėja 

2.  Sigitas Šeputis -Administracijos direktorius 

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

4.  Jolita Stonkuvienė -Savivaldybės kontrolierė 

5.  Rimantė Čiutienė -Švietimo skyriaus vyr. specialistė 

6.  Jurgita Skobienė -Kultūros skyriaus vyr. specialistė 

7.  Simona Bokštaitė- 

Dryžienė 

-Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė 

8.  Mindaugas Oželis -Ūkio skyriaus vyr. specialistas 

9.  Stanislova Dilertienė -Ūkio skyriaus vedėja 

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

11.  Remigijus Rimkus -Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas 

12.  Vilma Griškevičienė -Kultūros skyriaus vedėja 

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

14.  Virgilijus Pozingis -Administracijos direktoriaus pavaduotojas 

15.  Romualdas Eglinskas -Komunikacijos skyriaus vedėjas 

16.  Greta Ulevičiūtė -Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė 

17.  Rasa Bičkauskienė -Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė 

18.  Birutė Tekorienė -Švietimo skyriaus vedėja 

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

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

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

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

23.  Indrė Peteraitytė - 

Nausėdienė 

-Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė 

24.  Zita Tautvydienė -Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 
 


