
 
 

ŠILUTĖS RAJONO  SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

8- OJO ŠAUKIMO TARYBOS 33-OJO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2018-03-29 Nr. T3-215 (33) 

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 25 Tarybos nariai. 

Sandra Tamašauskienė į posėdžio drabą įsijungė pavėlavusi 14.15 val. 

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

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

patvirtinimo“ papildymo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

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

3. Dėl  Savivaldybės tarybos 2018-02-20 sprendimo Nr.T1-709 ,,Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

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

4. Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

Projekto  rengėja Dorita Mongirdaitė , Biudžeto ir finansų 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 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė 

6. Dėl Šilutės rajono savivaldybės  2018 m.  sportininkų ugdymo centrų, sporto 

klubų ir kitų nevyriausybinių sporto organizacijų projektų sąrašo patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė 

7. Dėl klasių ir mokinių skaičiaus jose, priešmokyklinio ugdymo grupių  ir vaikų 

skaičiaus vidurkio grupėse savivaldybės švietimo įstaigose 2018–2019 mokslo 

metais nustatymo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja 

8. Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui 



 2 

specialistų atestacijos 2018–2020 metų programų tvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja 

9. Dėl mokinių priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 

tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos ir jos darbo reglamento tvirtinimo 

 Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja 

10. Dėl bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja 

11. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. 

T1-937 „Dėl Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimo 

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

12. Dėl Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro nuostatų patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja 

13. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006-04-05 sprendimo Nr. T1-1042 „Dėl 

rajono mokinių meninės raiškos programų finansavimo tvarkos patvirtinimo“  

pripažinimo netekusiu galios 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja 

14. Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Šilutės rajono 

savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Asta Lileikienė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė 

15. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-02-19 sprendimo Nr. T1-2425 „Dėl 

nepanaudotų lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo Šilutės rajono 

savivaldybėje kitoms savarankiškoms funkcijoms finansuoti tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Asta Lileikienė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė 

16. Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos Socialinių paslaugų 

poskyrio vedėja 

17. Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Šilutės senelių 

globos namų direktorės 2017 metų veiklos ataskaitai 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos Socialinių paslaugų 

poskyrio vedėja 

18. Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Saugų vaikų 

globos namų direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos Socialinių paslaugų 

poskyrio vedėja 

19. Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Šilutės socialinių 

paslaugų centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos Socialinių paslaugų 
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poskyrio vedėja 

20. Dėl Šilutės rajono savivaldybėje vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros   2017 

metų ataskaitos 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė 

21. Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 

metų ataskaitai 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė 

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

specialiosios programos 2018 metų priemonių plano patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė 

23. Dėl Šilutės rajono savivaldybės  visuomenės sveikatos biuro 2018 m. veiklos 

plano Šilutės rajono savivaldybėje patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė 

24. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Krepšinio aikštelės pertvarkymas į  

daugiafunkcę aikštelę”  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos 

priemonę „Leader“ 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė 

25. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Sporto bei poilsio zonos įrengimas Usėnuose“  

pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Leader“ 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė 

26.  Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Poilsio ir sporto aikštelių įrengimas vaikams 

ir jaunimui Degučiuose” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos 

priemonę „Leader“ 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė 

27. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Laisvalaikio ir poilsio zonos įrengimas 

Katyčių miestelyje” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos 

priemonę „Leader“ 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė 

28. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Kintų seniūnijos vaikų ir jaunimo aktyvaus 

užimtumo infrastruktūros sukūrimas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 

m. programos priemonę „Leader“ 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė 

29. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Vaikų žaidimų aikštelės „Vaivorykštės 

spalvos“ įrengimas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos 

priemonę „Leader“ 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė 

30. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Viešosios erdvės pritaikymas kaimo vaikų ir 

jaunimo laisvalaikio poreikiams“  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. 

programos priemonę „Leader“ 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė 
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31. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Laisvalaikio ir poilsio zonos įrengimas 

Šyliuose“  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę 

„Leader“ 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė 

32. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Laučių kaimo universalios sporto aikštelės 

įrengimas su stebėjimo kameromis ” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. 

programos priemonę „Leader“ 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė 

33. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Laisvalaikio ir poilsio zonos įrengimas 

Inkakliuose“  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę 

„Leader“ 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė 

34. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-12-21 sprendimo Nr. T1-861 „Dėl 

Šilutės rajono savivaldybės 2018 metų strateginių kultūros renginių sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė 

35. Dėl pritarimo Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro direktoriaus 2017 metų 

veiklos ataskaitai 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė 

36. Dėl pritarimo Salos etnokultūros ir informacijos centro direktoriaus  2017 metų 

veiklos ataskaitai 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė 

37. Dėl pritarimo Kintų Vydūno kultūros centro direktoriaus 2017 metų veiklos 

ataskaitai 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė 

38. Dėl pritarimo Šilutės kultūros ir pramogų centro direktoriaus 2017 metų veiklos 

ataskaitai 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė 

39. Dėl pritarimo Žemaičių krašto etnokultūros centro direktoriaus 2017 m. veiklos 

ataskaitai 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė 

40. Dėl pritarimo Šilutės Hugo Šojaus muziejaus direktorės 2017 metų veiklos 

ataskaitai 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Alvyda Vidrinskienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė 

41. Dėl Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 2018 m. veiklos plano  

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Alvyda Vidrinskienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė 

42.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimo Nr. T1-463 „Dėl 

Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 

sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 
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Projekto rengėja Alvyda Vidrinskienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė 

43. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-07-27 sprendimo Nr. T1-769 „Dėl 

Šilutės rajono savivaldybės Šilutės Hugo Šojaus muziejaus nuostatų patvirtinimo 

“ pakeitimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja 

44. Dėl pritarimo Šilutės kamerinio dramos teatro 2017 metų kūrybinės veiklos  

programos ataskaitai 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja 

45. Dėl pritarimo Šilutės kamerinio dramos teatro direktorės 2017 metų veiklos 

ataskaitai 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja 

46. Dėl Šilutės kamerinio dramos teatro 2018 metų kūrybinės veiklos programos  

patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja 

47. Dėl pritarimo Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorės 2017 

metų veiklos ataskaitai 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja 

48. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-07-27 sprendimo Nr. T1-768 „Dėl 

Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos nuostatų 

patvirtinimo “ pakeitimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja 

49. Dėl pritarimo dalyvauti  2014-2020 metų INTERREG Lietuvos ir Rusijos  

bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Šilutės ir Slavsko miestų 

kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas turistiniams bei 

kultūriniams poreikiams“ 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. 

specialistas 

50. 

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimo Nr. T1-98  ,,Dėl 

Šilutės rajono savivaldybės teritorijų, kuriose draudžiami bepiločių orlaivių 

skrydžiai, nustatymo“ pakeitimo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

Projekto rengėjas Arvydas Gorodeckas, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas 

civilinei saugai 

51. Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo 

patvirtinimo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, Ūkio skyriaus vyr. specialistas 

52. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-

394 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos 

teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

53. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės socialinių paslaugų centrui 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 
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Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė 

54. Dėl sutikimo perimti Valstybės turtą 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

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

55. Dėl sutikimo perimti Valstybės turtą 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

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

56. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai 

„Kintai Arts“ 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

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

57. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-10-01 sprendimo Nr. T1-1100 „Dėl 

nekilnojamojo turto perdavimo Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms valdyti, 

naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

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

58. Dėl žemės sklypo nuomos 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

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

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

nekilnojamojo turto perdavimo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

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

60. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Juknaičių 

bendruomenei 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

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

61. Dėl Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ir Savivaldybės 

kontrolieriaus 2017 metų veiklos ataskaitos 

Pranešėjas Zigmantas Jaunius, Kontrolės komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Jolita Stonkuvienė, Savivaldybės kontrolierė 

62. Dėl pareigybės kategorijos bei kvalifikacinės klasės Jolitai Stonkuvienei ir 

Savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo 

Pranešėjas  Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

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

63. Dėl Šilutės rajono  savivaldybės  turizmo tarybos sudarymo  

Pranešėjas  Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius 

64. Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės tarybos ir Savivaldybės mero 2017 m. 

veiklos ataskaitai 

Pranešėjas  Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius 

65. Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės 

administracijos 2017 metų veiklos ataskaitos 

Pranešėjas  Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė 

Papildomi klausimai: 

66. Dėl pritarimo dalyvauti 2014-2020 metų INTERREG Lietuvos ir Rusijos 

bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Kuršių marių bendras 

paveldas: nuo neįprasto iki pažįstamo“ („Common Heritage“) 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras 
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1. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės. 

Užsiregistravo 24 Tarybos nariai. 

Vytautas Laurinaitis. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 33-ojo posėdžio darbotvarkė 

patvirtinta Savivaldybės mero 2018 m. kovo 22 d. potvarkiu Nr. M1-18. Posėdžio darbotvarkę sudaro 

64 sprendimo projektai, kurie buvo apsvarstyti komitetų posėdžiuose. Į posėdžio darbotvarkę siūlau 

įtraukti du papildomus klausimus „Dėl pritarimo dalyvauti 2014-2020 metų INTERREG Lietuvos ir 

Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Kuršių marių bendras paveldas: nuo 

neįprasto iki pažįstamo“ („Common Heritage“)“ bei „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“. 

Algirdas Gečas. Siūlau įpareigoti Tarybos narius balsuoti 7 darbotvarkės klausimu „Dėl klasių 

ir mokinių skaičiaus jose, priešmokyklinio ugdymo grupių  ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 

savivaldybės švietimo įstaigose 2018–2019 mokslo metais nustatymo“. 

Vytautas Laurinaitis. Ar galima pritarti įpareigojimui balsuoti 7 darbotvarkės klausimu 

bendru Tarybos nariu sutarimu? 

Įpareigojimui balsuoti 7 darbotvarkės klausimu pritarta bendru Tarybos narių sutarimu. 

Vytautas Laurinaitis. Atsižvelgiant į Vietos savivaldos įstatymą siūlau Tarybos narius 

pareikšti apie nusišalinimą darbotvarkės klausimais. 

Algirdas Gečas. Pareiškiu, kad nusišalinu 6 darbotvarkės klausimu „Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės  2018 m.  sportininkų ugdymo centrų, sporto klubų ir kitų nevyriausybinių sporto 

organizacijų projektų sąrašo patvirtinimo“.  

Laimutė Uselienė. Pareiškiu, kad nusišalinu 31 darbotvarkės klausimu „Dėl pritarimo 

dalyvauti projekte „Laisvalaikio ir poilsio zonos įrengimas Šyliuose“  pagal Lietuvos kaimo plėtros 

2014-2020 m. programos priemonę „Leader“. 

Ričardas Stonkus. Pareiškiu, kad nusišalinu 37 darbotvarkės klausimu „Dėl pritarimo Kintų 

Vydūno kultūros centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai“. 

Vytautas Laurinaitis. Ar galima bendru Tarybos nariu sutarimu pritarti tarybos narių 

nusilašinimui. 

Vytautas Laurinaitis. Siūlau balsuoti dėl posėdžio darbotvarkės su visais pasiūlytais 

pakeitimais. 

Posėdžio darbotvarkė patvirtinta: „už“ – 22, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

Raimundas Ambrozaitis ir Povilas Tunaitis registravosi, bet nebalsavo. 

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

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

patvirtinimo“ papildymo.  

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas. Šiuo 

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

Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-939 pridedamas.  

3. SVARSTYTA. Dėl  Savivaldybės tarybos 2018-02-20 sprendimo Nr.T1-709 ,,Dėl 

Šilutės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas. Sprendimo 

projekto tikslas - įstatymų nustatyta tvarka patikslinti Savivaldybės biudžetą. Klausimų nepateikta, 

vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

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

67. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras 

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

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-940 pridedamas.  

4. SVARSTYTA. Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą. 

Į posėdžio darbą įsijungė Sandra Tamašauskienė. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas. Sprendimo 

projekto tikslas - leisti Savivaldybės administracijai 2018 metais imti ilgalaikę 1 139 000 eurų 

paskolą investicijų projektams finansuoti. Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo 

projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Pateiktu klausimu vyko diskusija. 

Kvorumas 25 Tarybos nariai. 

BALSAVO: „už“ – 25, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-941 pridedamas.  

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

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

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Procedūrinis veiksmas, 

keičiama Jaunimo reikalų tarybos sudėtis. Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo 

projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Pateiktu klausimu vyko diskusija. 

BALSAVO: „už“ – 25, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-942 pridedamas.  

6. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės  2018 m.  sportininkų ugdymo centrų, 

sporto klubų ir kitų nevyriausybinių sporto organizacijų projektų sąrašo patvirtinimo. 

Algirdas Gečas nusišalina nuo pateikto klausimo svarstymo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Sprendimo projekto 

tikslas - patvirtinti 2018 metų sportininkų ugdymo centrų, sporto klubų ir kitų nevyriausybinių sporto 

organizacijų projektų sąrašą.  Siūloma finansuoti 18 projektų. Iš viso 32 000 Eur.  Komisijos 

sprendimu rezerve nuspręsta palikti 12 500 eurų. Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti 

sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

Kvorumas 24 Tarybos nariai. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-943 pridedamas.  

7. SVARSTYTA. Dėl klasių ir mokinių skaičiaus jose, priešmokyklinio ugdymo grupių  

ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse savivaldybės švietimo įstaigose 2018–2019 mokslo metais 

nustatymo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Sprendimo projekto 

tikslas - nustatyti: bendrojo ugdymo mokyklose, gimnazijose, Žemaičių Naumiesčio mokykloje-

darželyje, Rusnės specialiojoje mokykloje numatomą klasių skaičių, mokinių skaičių jose, 

priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių ir vaikų skaičiaus vidurkį jose; nurodyti klasių jungimus.   

Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Pateiktu klausimu vyko diskusija. 

Kvorumas 25 Tarybos nariai. 

BALSAVO: „už“ – 22, „prieš“ – 0, nebalsavo – 3 (J. Jatautas, A. Jakas, Z. Jaunius). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-944 pridedamas.  

8. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų atestacijos 2018–2020 metų programų tvirtinimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Sprendimo projekto 

tikslas - patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų 2018–2020 metų atestacijos programas. Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti 

sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 
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Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 24, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (Z. Jaunius). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-945 pridedamas.  

9. SVARSTYTA. Dėl mokinių priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos ir jos darbo reglamento tvirtinimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Procedūrinis veiksmas. 

Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 22, „prieš“ – 0, nebalsavo – 3 (A. Gečas, Z. Jaunius, A. Kurlianskas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-946 pridedamas.  

10. SVARSTYTA. Dėl bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Sprendimo projekto 

tikslas - nustatyti Šilutės rajono bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijas. Pateiktu klausimu 

vyko diskusija tarp komiteto narių ir projekto rengėjos, tačiau esminių klausimų bei pasiūlymų 

nepateikta ir vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 21, „prieš“ – 1 (S. Tamašauskienė), nebalsavo – 3 (A. Jakas, Z. Jaunius, 

A. Kurlianskas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-947 pridedamas.  

11. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. 

sprendimo Nr. T1-937 „Dėl Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Pasiūlymų, pastabų bei klausimų komiteto nariai nepateikė ir vienbalsiai pritarė 

teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 25, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-948 pridedamas.  

12. SVARSTYTA. Dėl Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro nuostatų 

patvirtinimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Sprendimo projekto tikslas -  patvirtinti Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo 

centro nuostatus. Pasiūlymų, pastabų bei klausimų komiteto nariai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti 

sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje.  

Pateiktu klausimu vyko diskusija. 

BALSAVO: „už“ – 22, „prieš“ – 0, nebalsavo – 3 (A. Jakas, Z. Jaunius, A. Kurlianskas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-949 pridedamas.  

13. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006-04-05 sprendimo Nr. T1-

1042 „Dėl rajono mokinių meninės raiškos programų finansavimo tvarkos patvirtinimo“  

pripažinimo netekusiu galios. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Sprendimas nebeatitinka galimybių, keičiasi reikalavimai teikiamiems 

projektams, kuriuos gali teikti švietimo įstaigos, netikslinga numatyti renginio režisierių, sudaryti 

autorinę sutartį.  Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti rajono 

Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 24, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (A. Jakas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-950 pridedamas.  

14. SVARSTYTA. Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Šilutės 

rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Tvarkos projekto pagrindinis tikslas – siekiant piniginės socialinės paramos 
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tikslingumo ir veiksmingumo, tobulinti esamą piniginės socialinės paramos teikimo teisinį 

reguliavimą. Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti rajono 

Tarybos posėdyje. 

Pateiktu klausimu vyko diskusija. 

BALSAVO: „už“ – 24, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (A. Jakas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-951 pridedamas.  

15. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-02-19 sprendimo Nr. T1-

2425 „Dėl nepanaudotų lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo Šilutės rajono 

savivaldybėje kitoms savarankiškoms funkcijoms finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Tvarkos projekto pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad piniginei socialinei 

paramai skaičiuoti ir mokėti nepanaudotos savivaldybių biudžetų lėšos būtų naudojamos tik socialinės 

apsaugos sritims finansuoti. Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 25, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-952 pridedamas.  

16. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018 m. socialinių paslaugų plano 

patvirtinimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Sprendimo projekto tikslas -  pritarti Šilutės rajono savivaldybės 2018 metų 

socialinių paslaugų planui. Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti 

rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

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

Zigmantas Jaunius ir Arūnas Kurlianskas registravosi, bet nebalsavo.  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-953 pridedamas.  

17. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Šilutės 

senelių globos namų direktorės 2017 metų veiklos ataskaitai. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Sprendimo projekto tikslas - pritarti Šilutės senelių globos namų direktorės 

2017 metų veiklos ataskaitai. Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Pateiktu klausimu vyko diskusija. 

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

Genovaitė Kimbrienė ir Arvydas Jakas registravosi, bet nebalsavo.  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-954 pridedamas.  

18. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Saugų 

vaikų globos namų direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Sprendimo projekto tikslas - pritarti Saugų vaikų globos namų direktoriaus 

2017 metų veiklos ataskaitai. Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 25, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-955 pridedamas.  

19. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Šilutės 

socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Sprendimo projekto tikslas -  pritarti Šilutės socialinių paslaugų centro 
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direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai. Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo 

projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 24, „prieš“ – 1 (A. Vanagas), nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-956 pridedamas.  

20. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybėje vykdomų visuomenės sveikatos 

priežiūros   2017 metų ataskaitos. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Sprendimo projekto tikslas -  patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės vykdomų 

visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metų ataskaitą. Klausimų nepateikta, 

vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 25, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-957 pridedamas.  

21. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

stebėsenos 2016 metų ataskaitai. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Sprendimo projekto 

tikslas -  pritarti Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitai. 

Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 24, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (A. Gečas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-958 pridedamas.  

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

rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių plano patvirtinimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Sprendimo projekto 

tikslas -  patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės 2017-2019 m. visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos 2018 m. priemonių planą. Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti 

sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

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

Zigmantas Jaunius ir Povilas Tunaitis registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-959 pridedamas.  

23. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės  visuomenės sveikatos biuro 

2018 m. veiklos plano Šilutės rajono savivaldybėje patvirtinimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Sprendimo projekto 

tikslas - įgyvendinti Visuomenės sveikatos biuro nuostatų 23.5 punktą - teikti savininkui (Savivaldybės 

tarybai) perspektyvinius įstaigos darbo planus. Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti 

sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 23, „prieš“ – 0, nebalsavo – 2 (A. Gečas, V. Gečas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-960 pridedamas.  

24. SVARSTYTA. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Krepšinio aikštelės pertvarkymas į  

daugiafunkcę aikštelę”  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę 

„Leader“. 

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

įgyvendinti projekte „Krepšinio aikštelės pertvarkymas į  daugiafunkcę aikštelę” numatoma įrengti 

guminę dangą, aikštelės zoną aptverti tvora, įrengiant vartelius, įrengti suoliukus ir šiukšliadėžes, 

stovus tinkliniui, tenisui, badmintonui, įsigyti vartus futbolui, sutvarkyti krepšinio lentas, įrengti 

aikštelės apšvietimą. Planuojama projekto vertė – 44 444,00 Eur, paramos intensyvumas 80 proc. 

Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 25, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 
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NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-961 pridedamas.  

25. SVARSTYTA. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Sporto bei poilsio zonos įrengimas 

Usėnuose“  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Leader“. 

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

įgyvendinti projekte „Sporto bei poilsio zonos įrengimas Usėnuose” numatoma įrengti vaikų žaidimų 

aikštelę, treniruoklius jaunimui ir suaugusiems, Savivaldybei priklausančiame žemės sklype, 

esančiame Nemuno g. 1A, Usėnų k., Planuojama projekto vertė – 28083,33 Eur, paramos 

intensyvumas 80 proc. Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti 

rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

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

Arūnas Pupšys registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-962 pridedamas.  

26. SVARSTYTA. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Poilsio ir sporto aikštelių įrengimas 

vaikams ir jaunimui Degučiuose” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos 

priemonę „Leader“. 

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

įgyvendinti projekte „Poilsio ir sporto aikštelių įrengimas vaikams ir jaunimui Degučiuose” numatoma 

įrengti vaikų žaidimų aikštelę ir lauko treniruoklius jaunimui. Planuojama projekto vertė – 37 560,00 

Eur, paramos intensyvumas 80 proc. Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo 

projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

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

Arūnas Pupšys ir Jonas Jatautas registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-963 pridedamas.  

27. SVARSTYTA. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Laisvalaikio ir poilsio zonos 

įrengimas Katyčių miestelyje” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę 

„Leader“. 

Ričardas Stonkus nusišalina nuo pateikto klausimo svarstymo. 

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

įgyvendinti projekte „Laisvalaikio ir poilsio zonos įrengimas Katyčių miestelyje” numatoma įrengti 9 

lauko treniruoklius, gatvės gimnastikos komplektą, balansines, spyruoklines sūpuokles vaikams, 

įrengti paplūdimio tinklinį, pastatyti suoliukus ir šiukšliadėžes. Planuojama projekto vertė – 16 666,67 

Eur, paramos intensyvumas 80 proc. Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo 

projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

Kvorumas 24 Tarybos nariai. 

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

Algis Bekeris ir Daiva Žebelienė registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-964 pridedamas.  

28. SVARSTYTA. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Kintų seniūnijos vaikų ir jaunimo 

aktyvaus užimtumo infrastruktūros sukūrimas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. 

programos priemonę „Leader“. 

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

įgyvendinti projekte „Kintų seniūnijos vaikų ir jaunimo aktyvaus užimtumo infrastruktūros sukūrimas” 

numatoma Kintų pagrindinės mokyklos vaikų darželio kieme vaikų žaidimų aikšteles, skirtas vaikams 

pagal amžių (1-3 metų ir 4-7 metų) bei Kintų pamiškėje prie esančių lauko treniruoklių jaunimui 

įrengti gimnastikos kompleksą. Planuojama projekto vertė – 41945,56 Eur, paramos intensyvumas 80 

proc. Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos 

posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

Kvorumas 25 Tarybos nariai. 
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BALSAVO: „už“ – 25, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-965 pridedamas.  

29. SVARSTYTA. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Vaikų žaidimų aikštelės 

„Vaivorykštės spalvos“ įrengimas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos 

priemonę „Leader“. 

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

įgyvendinti projekte „Vaikų žaidimų aikštelės "Vaivorykštės spalvos" įrengimas” numatoma įrengti 

vaikų žaidimų aikštelę su kritimui atsparia danga. Aikštele naudosis Traksėdžių ir aplinkinių kaimų. 

Planuojama projekto vertė – 13 3333,33 Eur, paramos intensyvumas 80 proc. Klausimų nepateikta, 

vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 25, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-966 pridedamas.  

30. SVARSTYTA. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Viešosios erdvės pritaikymas 

kaimo vaikų ir jaunimo laisvalaikio poreikiams“  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. 

programos priemonę „Leader“. 

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

įgyvendinti projekte „Viešosios erdvės pritaikymas kaimo vaikų ir jaunimo poreikiams” numatoma 

įrengti vaikų žaidimų aikšteles, treniruoklius jaunimui ir suaugusiems, Planuojama projekto vertė – 44 

444,00 Eur, paramos intensyvumas 80 proc. Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo 

projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 25, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-967 pridedamas.  

31. SVARSTYTA. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Laisvalaikio ir poilsio zonos 

įrengimas Šyliuose“  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Leader“. 

Laimutė Uselienė nusišalina nuo pateikto klausimo svarstymo. 

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

įgyvendinti projekte „Laisvalaikio ir poilsio zonos įrengimas Šyliuose” numatoma įrengti vaikų 

žaidimų aikštelę, treniruoklius jaunimui ir suaugusiems, Planuojama projekto vertė – 31616,29 Eur, 

paramos intensyvumas 80 proc. Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

Kvorumas 24 Tarybos nariai. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-968 pridedamas.  

32. SVARSTYTA. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Laučių kaimo universalios sporto 

aikštelės įrengimas su stebėjimo kameromis ” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. 

programos priemonę „Leader“. 

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

įgyvendinti projekte „Laučių kaimo universalios sporto aikštelės įrengimas su stebėjimo kameromis ” 

numatoma įrengti daugiafunkcinę aikštelę. Planuojama projekto vertė – 40 333,33 Eur, paramos 

intensyvumas 80 proc. Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti 

rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

Kvorumas 25 Tarybos nariai. 

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

Saulius Vytuvis registravosi, bet nebalsavo.  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-969 pridedamas.  

33. SVARSTYTA. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Laisvalaikio ir poilsio zonos 

įrengimas Inkakliuose“  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę 

„Leader“. 
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Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas. Planuojamame 

įgyvendinti projekte „Laisvalaikio ir poilsio zonos įrengimas Inkakliuose” numatoma įrengti vaikų 

žaidimų aikštelę, treniruoklius jaunimui ir suaugusiems. Planuojama projekto vertė – 33 888,89 Eur, 

paramos intensyvumas 80 proc. Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 25, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-970 pridedamas.  

34. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-12-21 sprendimo Nr. T1-

861 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018 metų strateginių kultūros renginių sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Sprendimo projekto 

tikslas - pakeisti 2018 m. strateginio kultūros renginio „Rusnės seniūnijos bendruomenių renginys“ 

datą iš kovo 24 d. į balandžio 28 d. Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 25, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-971 pridedamas.  

35. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro direktoriaus 

2017 metų veiklos ataskaitai. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Sprendimo projekto 

tikslas - pritarti Marytės Matevičienės, Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro direktorės, 2017 m. 

veiklos ataskaitai. Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti rajono 

Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 25, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-972 pridedamas.  

36. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Salos etnokultūros ir informacijos centro direktoriaus  

2017 metų veiklos ataskaitai.  

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Sprendimo projekto 

tikslas - pritarti Birutės Servienės, Salos etnokultūros ir informacijos centro direktorės, 2017 m. 

veiklos ataskaitai. Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti rajono 

Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 25, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-973 pridedamas.  

37. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Kintų Vydūno kultūros centro direktoriaus 2017 metų 

veiklos ataskaitai. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Sprendimo projekto 

tikslas -  pritarti Ritos Tarvydienės, Kintų Vydūno kultūros centro direktorės, 2017 m. veiklos 

ataskaitai. Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos 

posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

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

Jonas Jatautas registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-974 pridedamas.  

38. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Šilutės kultūros ir pramogų centro direktoriaus 2017 

metų veiklos ataskaitai. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Sprendimo projekto 

tikslas -   pritarti Jūratės Pancerovos, Šilutės kultūros ir pramogų centro direktorės, 2017 m. veiklos 

ataskaitai. Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos 

posėdyje. 
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Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 25, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-975 pridedamas. 

39. SVARSTYTA.  Dėl pritarimo Žemaičių krašto etnokultūros centro direktoriaus 

2017 m. veiklos ataskaitai. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Sprendimo projekto 

tikslas -    pritarti Valerijono Krutikovo, Žemaičių krašto etnokultūros centro direktoriaus, 2017 m. 

veiklos ataskaitai. Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti rajono 

Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 25, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-976 pridedamas. 

40. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Šilutės Hugo Šojaus muziejaus direktorės 2017 metų 

veiklos ataskaitai. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Sprendimo projekto 

tikslas -  pritarti Šilutės Hugo Šojaus muziejaus direktorės 2017 m. veiklos ataskaitai. Klausimų 

nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

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

Saulius Vytuvis, Antanas Kubaitis, Daiva Žebelienė, Vladas Kainovaitis, Genovaitė 

Kimbrienė, Povilas Tunaitis registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-977 pridedamas. 

41. SVARSTYTA. Dėl Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 2018 m. veiklos plano. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Sprendimo projekto 

tikslas -   pritarti biudžetinės įstaigos Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 2018 metų veiklos planui. 

Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

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

Jonas Jatautas registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-978 pridedamas. 

42. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimo Nr. T1-

463 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 

sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Procedūrinis veiksmas. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų komiteto nariai nepateikė. 

Klausimų nepateikta. 

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

Tomas Budrikis registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-979 pridedamas. 

43. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-07-27 sprendimo Nr. T1-

769 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Šilutės Hugo Šojaus muziejaus nuostatų patvirtinimo “ 

pakeitimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Sprendimo projekto 

tikslas -   patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės Šilutės Hugo Šojaus muziejaus nuostatų pakeitimus ir 

įgalioti muziejaus direktorę įregistruoti nuostatų pakeitimus Juridinių asmenų registre. Klausimų 

nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 25, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-980 pridedamas. 

44. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Šilutės kamerinio dramos teatro 2017 metų kūrybinės 

veiklos  programos ataskaitai. 
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Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Sprendimo projekto 

tikslas - pritarti Šilutės kamerinio dramos teatro 2017 metų kūrybinės veiklos programos ataskaitai.   

Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 25, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-981 pridedamas. 

45. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Šilutės kamerinio dramos teatro direktorės 2017 metų 

veiklos ataskaitai. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Sprendimo projekto 

tikslas - pritarti Šilutės kamerinio dramos teatro direktorės Ramunės Kiniulytės 2017 metų veiklos 

ataskaitai. Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos 

posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 25, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-982 pridedamas. 

46. SVARSTYTA. Dėl Šilutės kamerinio dramos teatro 2018 metų kūrybinės veiklos 

programos  patvirtinimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Sprendimo projekto 

tikslas - patvirtinti Šilutės kamerinio dramos teatro 2018 metų kūrybinės veiklos programą. Klausimų 

nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

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

Tomas Budrikis, Jonas Jatautas ir Arvydas Jakas registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-983 pridedamas. 

47. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos 

direktorės 2017 metų veiklos ataskaitai. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Sprendimo projekto 

tikslas - pritarti Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorės Laimos Dumšienės 2017 

metų veiklos ataskaitai. Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti 

rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 25, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-984 pridedamas. 

48. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-07-27 sprendimo Nr. T1-

768 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos nuostatų 

patvirtinimo “ pakeitimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Sprendimo projekto 

tikslas - patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos nuostatų 

pakeitimus ir įgalioti bibliotekos direktorę įregistruoti nuostatų pakeitimus Juridinių asmenų registre. 

Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 25, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-985 pridedamas. 

49. SVARSTYTA. Dėl pritarimo dalyvauti  2014-2020 metų INTERREG Lietuvos ir 

Rusijos  bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Šilutės ir Slavsko miestų kultūros 

paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas turistiniams bei kultūriniams poreikiams“. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Projekto 

pagrindinis tikslas - pastato - sanatorijos, esančios Katalikų bažnyčios g. 3, Šilutėje, paprastojo 

remonto atlikimas ir pastato gydymo paskirties keitimas į kitos paskirties patalpas pritaikant 

daugiafunkciniam Šilutės miesto bendruomenės centrui. Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti 

sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Pateiktu klausimu vyko diskusija. 
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BALSAVO: „už“ – 16, „prieš“ – 0, nebalsavo – 4 (R. Ambrozaitis, A. Jakas, A. Gečas, 

V. Gečas). 

Jonas Jatautas, Zigmantas Jaunius, Arūnas Kurlianskas, Sandra Tamašauskienė, Daiva 

Žebelienė registravosi, bet nebalsavo.  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-986 pridedamas. 

50. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimo Nr. T1-

98  ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijų, kuriose draudžiami bepiločių orlaivių skrydžiai, 

nustatymo“ pakeitimo. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Tarybos 

sprendimu nustatyta neskraidymo bepiločiais orlaiviais zona dubliuojasi su  teritorija įrašyta į Lietuvos 

kariuomenės vado patvirtintų Karinių teritorijų, virš kurių ribojami bepiločių orlaivių skrydžiai. 

Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 23, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (S. Tamašauskienė). 

Zigmantas Jaunius registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-987 pridedamas. 

51. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių 

sąrašo patvirtinimo. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Projekto 

tikslas patikslinti Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą, pagal dangos 

tipą. Taip pat yra papildomai įtraukti seniūnijų naujai inventorizuoti vietinės reikšmės kelius ir gatvės. 

Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

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

Genovaitė Kimbrienė registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-988 pridedamas. 

52. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. 

sprendimo Nr. T1-394 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios 

bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Sprendimo 

projekto tikslas -  papildyti Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos 

teikiamų paslaugų sąrašą bei nustatyti jų kainas.  Papildyti Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos 

teikiamų mokamų paslaugų sąrašą viena paslauga – spausdinimo plačiaformate spauda bei nustatyti 

paslaugos kainą – 5,20 Eur už 1 kv. m. Siūloma kaina atsižvelgus į kitų tiekėjų rinkos kainas. 

Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 25, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-989 pridedamas. 

53. SVARSTYTA. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės socialinių paslaugų 

centrui. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Projekto 

tikslas - perduoti Šilutės socialinių paslaugų centrui, patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį sprendimo projekte nurodytą trumpalaikį turtą nuostatuose 

numatytai veiklai vykdyti. Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti 

rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

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

Tomas Budrikis registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-990 pridedamas. 

54. SVARSTYTA. Dėl sutikimo perimti Valstybės turtą. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Sprendimo 

projekto tikslas - sutikti perimti Šilutės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms 
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savivaldybių funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos 

nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą turtą pagal priedą. Klausimų 

nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

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

Tomas Budrikis registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-991 pridedamas. 

55. SVARSTYTA. Dėl sutikimo perimti Valstybės turtą. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Komitete 

sprendimo projektas apsvarstytas. Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

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

Jonas Jatautas registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-992 pridedamas. 

56. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai 

įstaigai „Kintai Arts“. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Sprendimo 

projekto tikslas  - perduoti viešajai įstaigai „Kintai Arts“ dešimties metų laikotarpiui pagal panaudos 

sutartį neatlygintinai valdyti ir naudotis, įstatuose numatytai veiklai vykdyti Savivaldybei nuosavybės 

teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – Šilutės r. sav., Kintuose, Kuršių g. 30, esantį mokyklos pastatą, 

bendras plotas 453,37 kv. m), kiemo aikštelę. Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti 

sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 25, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-993 pridedamas. 

Vytautas Laurinaitis. Vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu 

skelbiama 15 minučių Tarybos posėdžio pertrauka. 

Pertrauka baigėsi 15.45 val. 

Raimundas Ambrozaitis nebedalyvavo posėdyje.  

Kvorumas 24 Tarybos nariai. 

57. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-10-01 sprendimo Nr. T1-

1100 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms valdyti, naudoti 

ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Komitete 

sprendimo projektas apsvarstytas. Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-994 pridedamas. 

58. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypo nuomos. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Komitete 

sprendimo projektas apsvarstytas. Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

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

Saulius Vytuvis registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-995 pridedamas. 

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

492 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo. 
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Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Komitete 

sprendimo projektas apsvarstytas. Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-996 pridedamas. 

60. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Juknaičių 

bendruomenei. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Sprendimo 

projekto tikslas - perduoti  asociacijai Juknaičių bendruomenei, pagal panaudos sutartį dešimties metų 

laikotarpiui asociacijos įstatuose numatytai veiklai vykdyti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį 

nekilnojamąjį turtą – Šilutės r. sav., Juknaičių sen., Juknaičių k., Beržų g. 2, esantį inžinerinį statinį - 

krepšinio aikštelę, inžinerinį statinį – tvorą. Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo 

projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-997 pridedamas. 

61. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ir 

Savivaldybės kontrolieriaus 2017 metų veiklos ataskaitos. 

Pranešėjas Zigmantas Jaunius, Kontrolės komiteto pirmininkas. Sprendimo projektas komitete 

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

teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

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

Algis Bekeris registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-998 pridedamas. 

62. SVARSTYTA. Dėl pareigybės kategorijos bei kvalifikacinės klasės Jolitai 

Stonkuvienei ir Savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo. 

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

projekto tikslas  -  perkelti Šilutės rajono savivaldybės kontrolierę Jolitą Stonkuvienę į aukštesnes 

Savivaldybės kontrolieriaus pareigas,  suteikiant 17 kategoriją, paliekant turimą pirmą kvalifikacinę 

klasę, nuo 2018 m. balandžio 1 d. . Klausimų nepateikta, vienbalsiai pritarta teikti sprendimo projektą 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Pateiktu klausimu vyko diskusija. 

BALSAVO: „už“ – 10, „prieš“ – 0, nebalsavo – 11 (A. Martinkus, A. Vanagas, A. Pupšys, 

T. Budrikis, J. Jatautas, A. Gečas, A. Kurlianskas, D. Žebelienė, V. Kainovaitis, P. Tunaitis, 

S. Kazlauskas). 

Saulius Vytuvis, A. Kubaitis, A. Bekeris registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimas nepriimtas.  

63. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono  savivaldybės  turizmo tarybos sudarymo. 

Klausimas išimtas iš darbotvarkės, nesvarstomas. 

64. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės tarybos ir Savivaldybės 

mero 2017 m. veiklos ataskaitai. 

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

projekto tikslas -  pritarti Šilutės rajono savivaldybės tarybos ir Savivaldybės mero 2017 metų veiklos 

ataskaitai. Išklausę pateiktą informaciją komiteto nariai klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikė.  

Pateiktu klausimu vyko diskusija. 

BALSAVO: „už“ – 17, „prieš“ – 1 (A. Jakas), nebalsavo – 6 (J. Jatautas, A. Gečas, V. Gečas, 

Z. Jaunius, A. Kurlianskas, S. Tamašauskienė). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-999 pridedamas. 

65. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir 

Savivaldybės administracijos 2017 metų veiklos ataskaitos. 
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Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas. Sprendimo 

projekto tikslas  - Vietos savivaldos įstatymo ir Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka išklausyti 

Administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos veiklos ataskaitą. Išklausę pateiktą 

informaciją komiteto nariai klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikė. 

Pateiktu klausimu vyko diskusija. 

BALSAVO: „už“ – 17, „prieš“ – 0, nebalsavo – 7 (J. Jatautas, A. Jakas, A. Gečas, V. Gečas, 

Z. Jaunius, A. Kurlianskas, S. Tamašauskienė). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-1000 pridedamas. 

66. SVARSTYTA. Dėl pritarimo dalyvauti 2014-2020 metų INTERREG Lietuvos ir 

Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Kuršių marių bendras paveldas: nuo 

neįprasto iki pažįstamo“ („Common Heritage“). 

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

Šilutės rajono savivaldybės administracija dalyvautų projekte „Kuršių marių bendras paveldas: nuo neįprasto 

iki pažįstamo“ (trumpas projekto pavadinimas „Common Heritage“), įgyvendinamam pagal 2014-2020 m. 

INTERREG Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą, partnerio teisėmis. Pagrindinis 

projekto partneris ir paraiškos teikėjas bus VšĮ „Kintai Arts“. Projektas bus įgyvendinamas kartu su 

partneriais. Iš Rusijos Federacijos būtų šie partneriai: Emanuelio Kanto Universitetas, Rusijos 

(Neringos) regioninis parkas, Kaliningrado jūrų muziejus, iš Lietuvos Respublikos – Klaipėdos 

Universitetas ir Šilutės rajono savivaldybės administracija. Projekto pagrindinis tikslas - skatinti 

turizmą abipus sienų ir kultūrinio paveldo  amatų vystymo.  

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 20, „prieš“ – 1 (S. Tamašauskienė), nebalsavo – 3 (J. Jatautas, Z. Jaunius, 

A. Kurlianskas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-1001 pridedamas. 

67. SVARSTYTA. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą. 

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

perimti Šilutės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškajai savivaldybių funkcijai įgyvendinti 

valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 

patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą, esantį Šilutės r. sav., Šilutės sen., Barzdūnų k., Ramučių 

g. 23: 

1. Veterinarijos tarnybos administracinį pastatą (bendras plotas 379,20 kv. m). 

2. Pastatą - garažą (bendras plotas 226,91 kv. m). 

3. Pastatą – garažą (bendras plotas 143,97 kv. m). 

4. Dujų tinklus - dujotiekio įvadą (ilgis 45,10 m). 

5. Vandentiekio tinklus - vandentiekio įvadą (ilgis 58,66 m). 

6. Nuotekų šalinimo tinklus - buitinių nuotekų išvadą (ilgis 24,55 m). 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 22, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (S. Tamašauskienė). 

Tomas Budrikis registravosi, bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimo Nr. T1-1002 pridedamas. 

68. Kiti klausimai. 

Tarybos nariai klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikė. 

 

 

Posėdžio pirmininkas      Vytautas Laurinaitis  

 

 

Tarybos sekretorius      Andrius Jurkus 

 

 

Posėdžio sekretorė      Dovilė Pauparytė  
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1 priedas 

Šilutės rajono savivaldybės VIII šaukimo tarybos 33 - ojo posėdžio, 

įvykusio 2018 m. kovo 29 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 

 

 


