
 

 
 

ŠILUTĖS RAJONO  SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

8- OJO ŠAUKIMO TARYBOS 34-OJO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2018-04-26 Nr. T3-229 (34) 

Šilutė 

 

Posėdis įvyko 2018 m. balandžio 26 d. 14.00 – 15.50 val. 

Posėdžio pirmininkas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. 

Posėdžio sekretorė Monika Knapkienė, Tarybos sekretoriato specialistė. 

Dalyvavo 22 Tarybos nariai.  

Nedalyvavo: Steponas Kazlauskas, Genovaitė Kimbrienė, Algirdas Gečas (pateisinama 

priežastis). 

Posėdyje dalyvavusių asmenų sąrašas pridedamas (1 priedas). 

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

elektroninė balsų skaičiavimo sistema). 

DARBOTVARKĖ 

 

1.  Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras 

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

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

plano patvirtinimo“ patikslinimo 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas  

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. 

specialistė 

3.  Dėl  Savivaldybės tarybos 2018-02-20 sprendimo Nr.T1-907 ,,Dėl Šilutės 

rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas Projekto  rengėja Dorita Mongirdaitė , Biudžeto ir finansų 

skyriaus vyr. specialistė 

4.  Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčių tarifų 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas Projekto  rengėja Dorita Mongirdaitė , Biudžeto ir finansų 

skyriaus vyr. specialistė 

5.  Dėl finansų kontrolės būklės ataskaitų 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas Projekto  rengėja Dorita Mongirdaitė , Biudžeto ir finansų 

skyriaus vyr. specialistė 

6.  Dėl buhalterinės apskaito organizavimo 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas Projekto  rengėja Dorita Mongirdaitė , Biudžeto ir finansų 

skyriaus vyr. specialistė 
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7.  Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Krepšinio aikštelės įrengimas Pašyšiuose“  

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

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė 

8.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja 

9.  Dėl pritarimo Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos direktorės 2017 metų 

veiklos ataskaitai 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja 

10.  Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo 

žyma „slaptai“, išdavimo Savivaldybės merui Vytautui Laurinaičiui 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas Projekto rengėja Dana Junutienė, Kanceliarijos skyriaus vedėja 

11.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovo 2017 metų 

veiklos ataskaitos 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėjas Arvydas Gorodeckas, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. 

specialistas civilinei saugai 

12.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės saugaus elgesio  vandens telkiniuose  ir ant  

ledo taisyklių patvirtinimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėjas Arvydas Gorodeckas, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. 

specialistas civilinei saugai 

13.  Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėjas Artūras Losius, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas 

14.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. 

T1-627  „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų 

turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo  

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėjas Artūras Losius, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas 

15.  Dėl pritarimo projekto „UAB „Sveikatos darna“ veiklos efektyvumo didinimas 

Šilutės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas Projekto rengėja Simona Bokštaitė- Dryžienė, Planavimo ir 

plėtros skyriaus vyr. specialistė 

16.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2017 metų vadovo 

veiklos ataskaitos 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė 

17. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 

2017 metų vadovo veiklos ataskaitai 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė 

18. Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro metinių 

finnsinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai 
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Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

19. Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų 

veiklos užduočių patvirtinimo ir išlaidų normatyvo nustatymo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė 

20. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Šilutės ligoninės 2017 metų vadovo veiklos 

ataskaitai 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė 

21. Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės metinių finansinių ataskaitų rinkinio 

patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

22. Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės 2018 metų veiklos užduočių 

patvirtinimo ir išlaidų normatyvo nustatymo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė 

23. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos 2017 metų vadovo 

veiklos ataskaitai 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė 

24. Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos metinių finansinių ataskaitų 

rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

25. Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos 2018 metų veiklos užduočių 

patvirtinimo ir išlaidų normatyvo nustatymo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė 

26. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro 

2017 metų vadovo veiklos ataskaitai 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė 

27. Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro metinių 

finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

28. Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų 

veiklos užduočių patvirtinimo ir išlaidų normatyvo nustatymo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė 

29. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos 2017 metų vadovo 

veiklos ataskaitai 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė 

30. Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos metinių finansinių ataskaitų 

rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

31. Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos 2018 metų veiklos užduočių 
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patvirtinimo ir išlaidų normatyvo nustatymo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė 

32. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ vadovo 2017 

metų veiklos ataskaitai 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio 

vedėja 

33. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės autobusų parkas“ vadovo 

2017 metų veiklos ataskaitai 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio 

vedėja 

34. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ vadovo 

2017 metų veiklos ataskaitai 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio 

vedėja 

35. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro vadovo 

2017 metų veiklos ataskaitai 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros 

skyriaus vyr. specialistė 

36. Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro metinių finansinių 

ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio 

vedėja 

37. Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro 2018 metų veiklos 

programos patvirtinimo 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros 

skyriaus vyr. specialistė 

38. Dėl Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastato dalių pardavimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. 

specialistė 

39. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį kaimo bendruomenei 

„Želvesys“ 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio 

vyr. specialistė 

40. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Valstybės vaiko 

teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

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

41. Dėl Šilutėje, Liepų g. 16, esančio pastato patalpų perdavimo pagal panaudos 

sutartį 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė 
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1. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės. 

Užsiregistravo 22 Tarybos nariai. 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. Posėdžio darbotvarkė patvirtinta Šilutės 

rajono savivaldybės mero 2018 m. balandžio 19 d. potvarkiu Nr. M1-20. Posėdžio darbotvarkę sudaro 

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

posėdyje, vienas papildomas klausimas „Dėl Šilutės Hugo Šojaus muziejaus teikiamų paslaugų kainų 

nustatymo“, kurį siūlau įtraukti į šios dienos darbotvarkę. Taip pat siūlau išbraukti darbotvarkės 12 

klausimą „Dėl Šilutės rajono savivaldybės saugaus elgesio  vandens telkiniuose  ir ant  ledo taisyklių 

patvirtinimo“. Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje informavo, kad Vyriausybė rengia naujas 

taisykles, todėl siūlo Savivaldybei atidėti šį sprendimo projektą  iki liepos mėnesio, ir viena 

informacija “Dėl 2017 m. Antikorupcinės komisijos veiklos ataskaitos“. 

Asmenys, norintys nusišalinti nuo darbotvarkės klausimų: 

Tomas Budrikis nusišalina nuo 20,21,22 darbotvarkės klausimų, nes mama dirba šioje 

įstaigoje. Tarybos narys nenori sumaišyti viešų ir privačių interesų. Siūlau nepriimti Tomo Budrikio 

nusišalinimo nuo šių darbotvarkės klausimų, nes tai neliečia tiesiogiai Tarybos nario mamos pareigų. 

Taryba bendru sutarimu atmetė Tomo Budrikio nusišalinimą nuo darbotvarkės 20, 21, 22 

klausimų. 

Saulius Vytuvis nusišalina nuo darbotvarkės 34 klausimo „Dėl pritarimo uždarosios akcinės 

bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai“ 

Taryba vienbalsiai pritarė Saulaius Vytuvio nusišalinimui nuo darbotvarkės 34 klausimo. 

              Siūlau balsuoti dėl pateiktos posėdžio darbotvarkės su visais pakeitimais. 

Posėdžio darbotvarkė patvirtinta: „už“ – 22 (vienbalsiai). 

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“ patikslinimo 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas. 

Balsuojant už pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 7, „prieš“ – 0, 

nebalsavo – 0. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos 

posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1003 pridedamas. 

42. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimo Nr. T1-321 „Dėl 

turto perdavimo Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

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

43. Dėl Šilutės rajono  savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų 

programos patvirtinimo 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas Projekto rengėja Jūratė Bandzienė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. 

specialistė mobilizacijai ir korupcijos prevencijai 

Papildomas klausimas: 

44. Dėl Šilutės Hugo Šojaus muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras 

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

Informacija: 

45. Dėl 2017m. Antikorupcinės komisijos veiklos ataskaitos 

Pranešėjas Arūnas Kurlianskas, Tarybos narys 

Informacijos rengėja Jūratė Bandzienė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. 

specialistė korupcijos prevencijai ir mobilizacijai 

46. Kiti klausimai. 
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3. SVARSTYTA. Dėl  Savivaldybės tarybos 2018-02-20 sprendimo Nr.T1-907 ,,Dėl 

Šilutės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas. 

Balsuojant už pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 7, „prieš“ – 0, 

nebalsavo – 0. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos 

posėdyje.  

Z. Jaunius. Noriu pasiteirauti, dėl kelių priežiūros programos. Savivaldybei tikslinė dotacija 

yra apie 43 tūkstančiai eurų. Lyginant su 2017 metus ar yra pabrangimas ir ar pakanka lėšų ? 

Virgilijus Pozingis, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas. Viešieji pirkimai 

dar nėra įvykę, todėl atsakyti apie pabrangimą nieko negalime. Lėšų trūksta, nes šių metų potvynis 

padarė labai didelės žalos keliams. Lankėmės Susisiekimo ministerijoje dėl šio klausimo, todėl kartu 

su Seniūnais skaičiuojame padarytą žalą ir suskaičiavus padarinius kreipsimės į Ministeriją su prašymu 

papildomai skirti lėšų žvyrkelių tvarkymui. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1004 pridedamas. 

4. SVARSTYTA. Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčių tarifų 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas. 

Balsuojant už pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 7, „prieš“ – 0, 

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

sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1005 pridedamas. 

5. SVARSTYTA. Dėl finansų kontrolės būklės ataskaitų 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas. 

Balsuojant už pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 7, „prieš“ – 0, 

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

sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Zigmantas Jaunius. 3 įstaigos buvo įvertintos patenkinamai arba gerai. Kokių veiksmų imsis 

Administracija dėl šių įstaigų priežiūros? 

Virgilijus Pozingis. Šilutės administracija atkreips dėmesį į tas įstaigas, yra duotas terminas 

įstaigoms ir jos privalo ištaisyti klaidas. Jei to nebus atlikta Administracija spręs ką toliau daryti. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1006 pridedamas. 

6. SVARSTYTA. Dėl buhalterinės apskaito organizavimo 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas. 

Balsuojant už pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 7, „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. 

Registravosi, bet nebalsavo-1 (P. Tunaitis). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1007 pridedamas. 

7. SVARSTYTA. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Krepšinio aikštelės įrengimas 

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

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Balsuojant už pateiktą 

sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 8, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

Komiteto nariai klausimų projekto rengėjai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1008 pridedamas. 
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8. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos 

sudarymo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Balsuojant už pateiktą 

sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 8, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

Komiteto nariai klausimų projekto rengėjai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1009 pridedamas. 

9. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos direktorės 

2017 metų veiklos ataskaitai 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Balsuojant už pateiktą 

sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 8, „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 – 1 ( Zigmantas Jaunius). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1010 pridedamas. 

10. SVARSTYTA. Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima 

slaptumo žyma „slaptai“, išdavimo Savivaldybės merui Vytautui Laurinaičiui 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas.               

Balsuojant už pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 7, „prieš“ – 0, 

nebalsavo – 0. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos 

posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1011 pridedamas. 

11. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovo 2017 

metų veiklos ataskaitos 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas. Balsuojant už 

pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 5, „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 – 1 (Raimundas Ambrozaitis ). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1012 pridedamas. 

12. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės saugaus elgesio  vandens telkiniuose  

ir ant  ledo taisyklių patvirtinimo 

Išimtas darbotvarkės. 

Balsavimas nevykdomas. 

13. SVARSTYTA. Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas. Balsuojant už 

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

Komiteto nariai klausimų projekto rengėjai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1013 pridedamas. 

14. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 13 d. 

sprendimo Nr. T1-627  „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų 

turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  
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Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas. Balsuojant už 

pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 5, „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. 

Registravosi, bet nebalsavo- 1 (P. Tunaitis). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1014 pridedamas. 

15. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projekto „UAB „Sveikatos darna“ veiklos efektyvumo 

didinimas Šilutės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas.               

Balsuojant už pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 7, „prieš“ – 0, 

nebalsavo – 0. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos 

posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 21, „prieš“ – 1 (Saulius Vytuvis), nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1015 pridedamas. 

16. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2017 

metų vadovo veiklos ataskaitos 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Balsuojant už pateiktą 

sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 8, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

Komiteto nariai klausimų projekto rengėjai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Sandra Tamašauskienė. Turiu gavusi raštiškus atsakymus iš Visuomenės sveikatos biuro 

vadovės. Noriu pateikti pastabą, kad kompetencijos trūksta Viešųjų paslaugų skyriaus specialistei 

Kristinai Surplei, o ne Virginijai Vaivadaitei. 

Vyko diskusija. 

Vytautas Laurinaitis. Biuras nebedirba normalaus darbo. Tai yra vadovės kompetencijoje. 

Meras išvardino priežastis (Priedas pridedamas). Manau, kad vadovė nebesugeba dirbti. Turi būti 

kaita. Siūlau vadovės ataskaitai nepritarti. 

BALSAVO: „už“ –8 (S. Tamašauskienė, A. Jakas, R. Ambrozaitis, J. Jatautas, A. Gečas, Z. 

Jaunius, A. Kurlianskas, P. Tunaitis), „prieš“ – 6 (V. Laurinaitis, V. Pavilonis, R. Stonkus, L. Uselienė, 

S. Vytuvis, A. Kubaitis), nebalsavo – 8 (V. Kainovaitis, D. Žebelienė, A. Bekeris, A. Pupšys, T. 

Budrikis, A. Martinkus, A. Vanagas, V. Bendaravičius). 

NUTARTA. Sprendimas nepriimtas. 

17. SVARSTYTA. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros 

centro 2017 metų vadovo veiklos ataskaitai 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Balsuojant už pateiktą 

sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 8, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

Komiteto nariai klausimų projekto rengėjai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Vyko diskusija. 

BALSAVO: „už“ – 19, „prieš“ – 0, nebalsavo – 2 (V. Gečas, S. Tamašasukienė). 

Registravosi, bet nebalsavo- 1 (A. Martinkus). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1016 pridedamas. 

18. SVARSTYTA. Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 

metinių finnsinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Balsuojant už pateiktą 

sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 8, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

Komiteto nariai klausimų projekto rengėjai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1017 pridedamas. 

19. SVARSTYTA. Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 

2018 metų veiklos užduočių patvirtinimo ir išlaidų normatyvo nustatymo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Balsuojant už pateiktą 

sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 8, „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 – 1 (A. Kurlianskas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1018 pridedamas. 

20. SVARSTYTA. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Šilutės ligoninės 2017 metų vadovo 

veiklos ataskaitai 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Balsuojant už pateiktą 

sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 8, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

Komiteto nariai klausimų projekto rengėjai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Vyko diskusija. 

BALSAVO: „už“ – 16, „prieš“ – 0, nebalsavo – 5 (A. Kurlianskas, R. Ambrozaitis, Z. 

Jaunius, V. Gečas, P. Tunaitis). 

Registravosi, bet nebalsavo- 1 (D. Žebelienė). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1019 pridedamas. 

21. SVARSTYTA. Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės metinių finansinių ataskaitų 

rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Balsuojant už pateiktą 

sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 8, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

Komiteto nariai klausimų projekto rengėjai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 18, „prieš“ – 0, nebalsavo – 4 (A. Kurlianskas, V. Kainovaitis, Z. Jaunius, 

V. Gečas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1020 pridedamas. 

22. SVARSTYTA. Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės 2018 metų veiklos užduočių 

patvirtinimo ir išlaidų normatyvo nustatymo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Balsuojant už pateiktą 

sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 8, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

Komiteto nariai klausimų projekto rengėjai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 20, „prieš“ – 0, nebalsavo – 2 (A. Kurlianskas,  Z. Jaunius). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1021 pridedamas. 

23. SVARSTYTA. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos 2017 metų 

vadovo veiklos ataskaitai 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Balsuojant už pateiktą 

sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 8, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

Komiteto nariai klausimų projekto rengėjai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

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

Registravosi, bet nebalsavo- 1 (A. Kubaitis). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1022 pridedamas. 
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24. SVARSYTA. Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos metinių finansinių 

ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Balsuojant už pateiktą 

sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 8, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

Komiteto nariai klausimų projekto rengėjai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 20, „prieš“ – 0, nebalsavo – 2 (A. Kurlianskas,  Z. Jaunius). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1023 pridedamas. 

25. SVARSTYTA. Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos 2018 metų veiklos 

užduočių patvirtinimo ir išlaidų normatyvo nustatymo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Balsuojant už pateiktą 

sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 8, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

Komiteto nariai klausimų projekto rengėjai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

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

Registravosi, bet nebalsavo- 1 (V. Pavolinis). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1024 pridedamas. 

26. SVARSTYTA. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos 

priežiūros centro 2017 metų vadovo veiklos ataskaitai 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Balsuojant už pateiktą 

sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 8, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

Komiteto nariai klausimų projekto rengėjai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1025 pridedamas. 

27. SVARSTYTA. Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro 

metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Balsuojant už pateiktą 

sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 8, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

Komiteto nariai klausimų projekto rengėjai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1026 pridedamas. 

28. SVARSTYTA. Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro 

2018 metų veiklos užduočių patvirtinimo ir išlaidų normatyvo nustatymo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Balsuojant už pateiktą 

sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 8, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

Komiteto nariai klausimų projekto rengėjai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1027 pridedamas. 

29. SVARSTYTA. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos 2017 metų 

vadovo veiklos ataskaitai  

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Balsuojant už pateiktą 

sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 8, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

Komiteto nariai klausimų projekto rengėjai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 
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Klausimų nepateikta. 

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

Registravosi, bet nebalsavo- 1 (J. Jatautas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1028 pridedamas. 

30. SVARSTYTA. Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos metinių finansinių 

ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Balsuojant už pateiktą 

sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 8, „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. 

Registravosi, bet nebalsavo- 1 (V. Kainovaitis). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1029 pridedamas. 

31. SVARSTYTA. Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos 2018 metų veiklos 

užduočių patvirtinimo ir išlaidų normatyvo nustatymo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Balsuojant už pateiktą 

sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 8, „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. T1-1030 pridedamas. 

32. SVARSTYTA. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ 

vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas.               

Balsuojant už pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 7, „prieš“ – 0, 

nebalsavo – 0. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos 

posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

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

Registravosi, bet nebalsavo- 1 (A. Kurlianskas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1031 pridedamas. 

33. SVARSTYTA. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės autobusų 

parkas“ vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas.               

Balsuojant už pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 7, „prieš“ – 0, 

nebalsavo – 0. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos 

posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1032 pridedamas. 

34. SVARSTYTA. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ 

vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas.               

Balsuojant už pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 7, „prieš“ – 0, 

nebalsavo – 0. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos 

posėdyje.  

Kvorumas 21 Tarybos narys 

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1033 pridedamas. 
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35. SVARSTYTA. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro 

vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas.               

Balsuojant už pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 7, „prieš“ – 0, 

nebalsavo – 0. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos 

posėdyje.  

Kvorumas 22 Tarybos nariai 

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1034 pridedamas. 

36. SVARSTYTA. Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro metinių 

finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas.               

Balsuojant už pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 7, „prieš“ – 0, 

nebalsavo – 0. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos 

posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 19, „prieš“ – 0, nebalsavo – 3 (A. Kurlianskas, Z. Jaunius, V. Gečas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1035 pridedamas. 

37. SVARSTYTA. Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro 2018 metų 

veiklos programos patvirtinimo 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas.               

Balsuojant už pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 7, „prieš“ – 0, 

nebalsavo – 0. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos 

posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 18, „prieš“ – 0, nebalsavo – 4 (A. Jakas, V. Gečas, Z. Jaunius, A. 

Kurlianskas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1036 pridedamas. 

38. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastato dalių 

pardavimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas. Balsuojant už 

pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 5, „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 – 1 (A. Jakas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1037 pridedamas. 

39. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį kaimo 

bendruomenei „Želvesys“ 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas.               

Balsuojant už pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 7, „prieš“ – 0, 

nebalsavo – 0. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos 

posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1038 pridedamas. 

40. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Valstybės 

vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas. Balsuojant už 

pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 5, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 
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Komiteto nariai klausimų projekto rengėjai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1039 pridedamas. 

41. SVARSTYTA. Dėl Šilutėje, Liepų g. 16, esančio pastato patalpų perdavimo pagal 

panaudos sutartį 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas. Balsuojant už 

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

Komiteto nariai klausimų projekto rengėjai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 7 (V. Laurinaitis, A. Pupšys, V. Gečas, R. Stonkus, L. Uselienė S. 

Vytuvis, A. Kubaitis), „prieš“ – 1 (P. Tunaitis), nebalsavo – 9 (V. Kainovaitis, V. Pavilonis, D. 

Žebelienė, A. Bekeris, Z. Jaunius, V. Bendaravičius, A. Kurlianskas, A. Martinkus, A. Vanagas). 

Registarvosi, bet nebalsavo- 5 (S. Tamašauskienė, A. Jakas, J. Jatautas, R. Ambrozaitis, T. 

Budrikis). 

NUTARTA. Sprendimas nepriimtas. 

42. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimo Nr. 

T1-321 „Dėl turto perdavimo Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas. Balsuojant už 

pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 5, „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. 

Registravosi, bet nebalsavo- 1 (J. Jatautas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1040 pridedamas. 

43. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono  savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 

metų programos patvirtinimo 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas.               

Balsuojant už pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 7, „prieš“ – 0, 

nebalsavo – 0. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos 

posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1041 pridedamas. 

44. SVARSTYTA. Dėl Šilutės Hugo Šojaus muziejaus teikiamų paslaugų kainų 

nustatymo 

Vytautas Laurinaitis. Šilutės Hugo Šojaus muziejus 2018-04-10 raštu Nr. S1-34 „Dėl Šilutės 

Hugo Šojaus muziejaus teikiamų paslaugų kainų sąrašo papildymo“ ir 2018-04-20 raštu Nr. S1-39 

„Dėl Šilutės Hugo Šojaus muziejaus teikiamų paslaugų kainų sąrašo papildymo“ paprašė nustatyti nuo 

2018-05-22 iki 2018-09-25 Muziejaus ekspozicijos ir parodos „Miesto mada XIX a. pabaigoje – XX a. 

pradžioje iš Alexandre Vassiliev fondo kolekcijos“ lankymo bilieto kainą, nes parodą planuojama  

eksponuoti nuo 2018-05-22 iki 2018-09-25 tose pačiose patalpose, kaip Muziejaus ekspoziciją. 

Siūloma nustatyti kainą suaugusiems – 5 Eur/asmeniui (2 Eur/asmeniui būtų už Muziejaus 

ekspozicijos lankymą ir 3 Eur/asmeniui už minėtos parodos lankymą). Pagal Muziejaus ir VšĮ 

„Alexandre Vassiliev fondas“ pasirašytą Parodos eksponavimo sutartį, parodos lankymo kaina būtų 3 

Eur/asmeniui, iš jų 50 procentų (1,50 Eur) turėtų būti pervesti Fondui. Taip pat būtų taikoma kai 

kuriems asmenims 50 procentų nuolaida ar nemokamai pagal sprendimo projekte nurodytas grupes. Be 

to, prašoma nustatyti edukacinės programos „Miesto mada XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje iš 

Alexandre Vassiliev fondo kolekcijos“ kainą vienam asmeniui – 5 Eur. 
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Klausimų Tarybos nariai nepateikė. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1042 pridedamas. 

45. SVARSTYTA. Informacija dėl 2017m. Antikorupcinės komisijos veiklos ataskaitos 

Informaciją pristatė Arūnas Kurlianskas, Antikorupcinės komisijos pirmininkas (pridedama). 

Informacija išklausyta. 

Bendru sutarimu pritarta 

46. Kiti klausimai. 

Sandra Tamašauskienė. Perskaitė raštą (pridedamas 2018 m. 04-26 raštas Nr. R2-3710). 

Posėdis baigtas. 
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1 priedas 

Šilutės rajono savivaldybės VIII šaukimo tarybos 34 - tojo posėdžio, 

įvykusio 2018 m. balandžio 26 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 

 

 

Nuorašas tikras 

 

Monika Knapkienė 

2018-07-30 


