
 
 

ŠILUTĖS RAJONO  SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

8- OJO ŠAUKIMO TARYBOS 35-OJO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2018-05-31 Nr. T3-228 (35) 

Šilutė 

 

Posėdis įvyko 2018 m. gegužės 31 d. 14.00 – 15.00 val. 

Posėdžio pirmininkas Algis Bekeris, Savivaldybės mero pavaduotojas. 

Posėdžio sekretorė Monika Knapkienė, Tarybos sekretoriato specialistė. 

Dalyvavo 21 Tarybos nariai.  

Nedalyvavo: Genovaitė Kimbrienė, Vytautas Laurinaitis, Vladas Kainovaitis, Saulius Vytuvis 

(pateisinama priežastis). 

Posėdyje dalyvavusių asmenų sąrašas pridedamas (1 priedas). 

Balsų skaičiavimo grupė –Vaidas Pavilonis ir Raimundas Ambrozaitis (jeigu neveiktų 

elektroninė balsų skaičiavimo sistema). 

DARBOTVARKĖ 

 

1. Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės 

Pranešėjas Algis Bekeris, Savivaldybės mero pavaduotojas 

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 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 Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

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

4. Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano programų 

vykdymo 2017 metų ataskaitos patvirtinimo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. 

specialistė 

5. Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2015–2024 metų strateginio plėtros plano vykdymo 

2017 metų tarpinės įgyvendinimo ataskaitos   

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. 

specialistė 

6. Dėl Šilutės rajono savivaldybės „Lietuvininkų vilties“ premijos nuostatų nauja 

redakcija patvirtinimo 
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Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė 

7. Dėl  pavedimo vykdyti globos centro funkcijas 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinių paslaugų poskyrio vedėja 

8. Dėl Šilutės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 

nustatymo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinių paslaugų poskyrio vedėja 

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

salos etnokultūros ir informacijos centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, kultūros skyriaus vyr. specialistė 

10. Dėl pritarimo  įgyvendinti  projektą „Šilutės rajono savivaldybės Šilutės miesto 

lentpjūvės gatvės ir Rusnės žiemos polderio rekonstrukcija“  

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėjas Povilas Budvytis, kaimo reikalų skyriaus vedėjas 

11. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Švėkšnos sinagogos kapitalinis remontas su 

pastato paskirties keitimu į kultūrinę“ 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

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

specialistė 

12. Dėl pritarimo dalyvauti 2014-2020 metų interreg V – A pietų Baltijos   

bendradarbiavimo abipus sienos programos projekte „Baltic for all“ („Baltija 

visiems“) 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjių ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. 

specialistas 

13. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Ventės ir Šturmų 

bendruomenei  

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

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

14. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei 

„Šilutės šilumos tinklai“  

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

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

 

15. 

Dėl leidimo nurašyti Valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė 

 

16. 

Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų 

daiktų nurašymo  

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė 

17. Dėl Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastato dalies pardavimo  
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Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė 

18. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-

732 „Dėl parduodamų Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų 

sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 

 Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė 

19. Dėl viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ dalininko viešosios įstaigos Šilutės turizmo 

informacijos centro dalininko teisių perėmimo  

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

20. Dėl pritarimo ir įgaliojimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį tarp Ašmeno rajono 

(Baltarusija) ir Šilutės rajono savivaldybės (Lietuva)  

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Edita Šukytė, tarybos sekretoriato vyr. specialistė 

21. Dėl Posūkio gatvės geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės r. sav., Saugų 

sen., Vilkyčių k. 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. 

specialistė 

22. Dėl 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-405  „Dėl viešosios įstaigos Šilutės 

pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo prijungiant prie viešosios 

įstaigos Šilutės ligoninės sąlygų aprašo, viešosios įstaigos Šilutės ligoninės įstatų ir 

viešosios įstaigos Šilutės ligonės struktūros patvirtinimo“  pripažinimo netekusiu 

galios 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė 

Papildomi klausimai: 

23. Dėl buhalterinės apskaitos organizavimo 

Pranešėjas Algis Bekeris, Mero pavaduotojas 

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

24. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Laučių kaimo 

bendruomenei 

Pranešėjas Algis Bekeris, Mero pavaduoto 

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

25. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės. 

Užsiregistravo 21 Tarybos nariai. 

Pranešėjas Algis Bekeris, Savivaldybės mero pavaduotojas. Posėdžio darbotvarkė patvirtinta 

Šilutės rajono savivaldybės mero 2018 m. gegužės 24 d. potvarkiu Nr. M1-26. Posėdžio darbotvarkę 

sudaro 22 sprendimo projektai, kurie buvo apsvarstyti komitetuose ir teikiami svarstyti rajono Tarybos 

posėdyje ir 2 papildomi klausimai „Dėl buhalterinės apskaitos organizavimo” ir „Dėl nekilnojamojo 

turto perdavimo pagal panaudos sutartį Laučių kaimo bendruomenei” kuriuos siūlau įtraukti į šios dienos 

darbotvarkę. Asmenys, norintys nusišalinti nuo darbotvarkės klausimų 

              Siūlau balsuoti dėl pateiktos posėdžio darbotvarkės su visais pakeitimais. 

Posėdžio darbotvarkė patvirtinta: „už“ – 21 (vienbalsiai). 

file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/TUR22sKJVP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/TUR22sKJVP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/TUR22sKJVP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/TUR22sKJVP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/TUR22sKJVP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/TUR22sKJVP.doc
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/6ZA8OR5Z/TUR12sKJVP.doc
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/6ZA8OR5Z/TUR12sKJVP.doc
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/6ZA8OR5Z/TUR12sKJVP.doc
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/6ZA8OR5Z/TUR12sKJVP.doc
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/6ZA8OR5Z/TAR01K.doc
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/6ZA8OR5Z/TAR01K.doc
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/6ZA8OR5Z/TAR01K.doc
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/6ZA8OR5Z/TAR01K.doc
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/6ZA8OR5Z/ARC01sKJV.doc
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/6ZA8OR5Z/ARC01sKJV.doc
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/6ZA8OR5Z/ARC01sKJV.doc
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/6ZA8OR5Z/ARC01sKJV.doc
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/6ZA8OR5Z/PAS01VJGK.docx
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/6ZA8OR5Z/PAS01VJGK.docx
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/6ZA8OR5Z/PAS01VJGK.docx
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/6ZA8OR5Z/PAS01VJGK.docx
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/6ZA8OR5Z/PAS01VJGK.docx
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/6ZA8OR5Z/PAS01VJGK.docx
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/6ZA8OR5Z/PAS01VJGK.docx
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/6ZA8OR5Z/PAS01VJGK.docx
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/6ZA8OR5Z/PAS01VJGK.docx
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/6ZA8OR5Z/PAS01VJGK.docx
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/6ZA8OR5Z/BIU08sKJ.doc
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/6ZA8OR5Z/BIU08sKJ.doc
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/6ZA8OR5Z/TUR04sKJVP.docx
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/6ZA8OR5Z/TUR04sKJVP.docx
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/6ZA8OR5Z/TUR04sKJVP.docx
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/6ZA8OR5Z/TUR04sKJVP.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/BIU08sKJ.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/BIU08sKJ.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/TUR04sKJVP.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/TUR04sKJVP.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/TUR04sKJVP.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/TUR04sKJVP.docx


 4 

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. 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“ – 20, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (Arvydas Jakas) . 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1043 pridedamas. 

3. SVARSTYTA. Dėl  savivaldybės tarybos 2018-02-20 sprendimo Nr. T1-907 ,,Dėl 

Šilutės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo  

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. 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.  

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1044 pridedamas. 

4. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos 

plano programų vykdymo 2017 metų ataskaitos patvirtinimo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. 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.  

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1045 pridedamas. 

5. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2015–2024 metų strateginio plėtros 

plano vykdymo 2017 metų tarpinės įgyvendinimo ataskaitos  

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. 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.  

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

Alfonsas Vanagas registravosi bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1046 pridedamas. 

6. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės „Lietuvininkų vilties“ premijos 

nuostatų nauja redakcija patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. 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.  

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1047 pridedamas. 

7.  SVARSTYTA. Dėl  pavedimo vykdyti globos centro funkcijas 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. 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.  

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1048 pridedamas. 

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

skaičiaus nustatymo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. 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.  

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1049 pridedamas. 
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9. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimo Nr. 

T1-387 „Dėl salos etnokultūros ir informacijos centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. 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.  

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1050 pridedamas. 

10. SVARSTYTA. Dėl pritarimo  įgyvendinti  projektą „Šilutės rajono savivaldybės 

Šilutės miesto lentpjūvės gatvės ir Rusnės žiemos polderio rekonstrukcija“ 

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

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

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

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1051 pridedamas. 

11. SVARSTYTA. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Švėkšnos sinagogos kapitalinis 

remontas su pastato paskirties keitimu į kultūrinę“ 

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

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

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

Esminių klausimų ar pasiūlymų Tarybos nariai nepateikė. 

BALSAVO: „už“ – 16, „prieš“ – 0, nebalsavo – 5 (Antanas Martinkus, Arvydas Jakas, 

Arūnas Kurlianskas, Sandra Tamašauskienė, Steponas Kazlauskas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1052 pridedamas. 

12. SVARSTYTA. Dėl pritarimo dalyvauti 2014-2020 metų interreg V – A pietų Baltijos   

bendradarbiavimo abipus sienos programos projekte „Baltic for all“ („Baltija visiems“) 

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

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

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

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1053 pridedamas. 

13. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Ventės ir 

Šturmų bendruomenei 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. 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.  

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

Vidmantas Gečas registravosi bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1054 pridedamas. 

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

bendrovei „Šilutės šilumos tinklai“ 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. 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.  

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1055 pridedamas. 

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

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. 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.  

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1056 pridedamas. 
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16. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių 

nekilnojamųjų daiktų nurašymo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. 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.  

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1057 pridedamas. 

17. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastato dalies 

pardavimo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. 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.  

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1058 pridedamas. 

18. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. 

sprendimo Nr. T1-732 „Dėl parduodamų Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties 

pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 

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

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

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

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1059 pridedamas. 

19. SVARSTYTA. Dėl viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ dalininko viešosios įstaigos 

Šilutės turizmo informacijos centro dalininko teisių perėmimo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. 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.  

BALSAVO: „už“ – 19, „prieš“ – 0, nebalsavo – 2 (Arvydas Jakas, Algirdas Gečas) . 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1060 pridedamas. 

20. SVARSTYTA. Dėl pritarimo ir įgaliojimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį tarp 

Ašmeno rajono (Baltarusija) ir Šilutės rajono savivaldybės (Lietuva) 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. 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.  

BALSAVO: „už“ – 20, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (Arvydas Gečas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1061 pridedamas. 

21. SVARSTYTA. Dėl Posūkio gatvės geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės 

r. sav., Saugų sen., Vilkyčių k. 

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

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

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

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1062 pridedamas. 

22. SVARSTYTA. Dėl 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-405  „Dėl viešosios 

įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo prijungiant prie viešosios 

įstaigos Šilutės ligoninės sąlygų aprašo, viešosios įstaigos Šilutės ligoninės įstatų ir viešosios 

įstaigos Šilutės ligonės struktūros patvirtinimo“  pripažinimo netekusiu galios 

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

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

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

BALSAVO: „už“ – 14, „prieš“ – 0, nebalsavo – 5 (Raimundas Ambrozaitis, Algirdas Gečas, 

Jonas Jatautas, Zigmantas jaunius, Arūnas Kurlianskas). 

file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/TUR23sKVJP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/TUR23sKVJP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/TUR23sKVJP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/TUR21sVKJP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/TUR21sVKJP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/TUR21sVKJP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/TUR21sVKJP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/TUR22sKJVP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/TUR22sKJVP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/TUR22sKJVP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/TUR22sKJVP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/TUR22sKJVP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/TUR22sKJVP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/TUR12sKJVP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/TUR12sKJVP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/TUR12sKJVP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/TUR12sKJVP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/TAR01K.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/TAR01K.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/TAR01K.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/TAR01K.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/ARC01sKJV.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/ARC01sKJV.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/ARC01sKJV.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/ARC01sKJV.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/PAS01VJGK.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/PAS01VJGK.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/PAS01VJGK.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/PAS01VJGK.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/PAS01VJGK.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/PAS01VJGK.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/PAS01VJGK.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/PAS01VJGK.docx


 7 

Vidmantas Gečas ir Arvydas Jakas registravosi bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1063 pridedamas. 

23. SVARSTYTA. Dėl buhalterinės apskaitos organizavimo 

Pranešėjas Algis Bekeris, Mero pavaduotojas. Šis sprendimo projektas parengtas, siekiant 

sutvarkyti buhalterinės apskaitos organizavimą pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. 

gegužės 25 d. įsakymą Nr. 1K-170 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos 

organizavimo taisyklių patvirtinimo“. Vadovaujantis patvirtintomis buhalterinės apskaitos 

organizavimo taisyklėmis, tvarkyti įstaigos buhalterinę apskaitą gali būti pavesta įstaigos darbuotojui 

arba buhalterinė apskaita gali būti tvarkoma centralizuotai. Vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės 

tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-924 „Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo 

informacijos centro pertvarkymo į biudžetinę įstaigą Šilutės turizmo informacijos centrą“, nuo 2018 m. 

birželio 1 d. Šilutės turizmo informacijos centras iš viešosios įstaigos pertvarkomas į biudžetinę 

įstaigą. Siūloma Šilutės turizmo informacijos centro buhalterinę apskaitą nuo 2018 m. birželio 1 d. 

pavesti tvarkyti Šilutės rajono savivaldybės administracijos Centralizuotai buhalterijai. Buhalterinę 

apskaitą tvarkant centralizuotai būtų pasiektas didesnis Šilutės rajono savivaldybės apskaitos tvarkymo 

ir kontrolės lygis mažesniais finansiniais, materialiais ir nematerialiais ištekliais, sumažėtų 

Savivaldybės biudžeto išlaidos susijusios su biudžetinių įstaigų apskaitos darbuotojų darbo vietų 

išlaikymu. Buhalterinę apskaitą tvarkant centralizuotai, biudžetinės įstaigos nepraras savo finansinio 

savarankiškumo, t.y. biudžetinių įstaigų vadovai vadovaudamiesi atsakingo ir kokybiško savo įstaigos 

veiklos planavimo, racionalaus ir ekonomiško jiems skirtų biudžeto lėšų naudojimo principais, įstaigos 

veiklą ir toliau organizuos taip, kad būtų teisėtai ir ekonomiškai naudojamos biudžeto bei kitos 

tikslinės lėšos ir teikiamos kokybiškos paslaugos. 

BALSAVO: „už“ – 18, „prieš“ – 0, nebalsavo – 3 (Arvydas jakas, Zigmantas Jaunius, Arūnas 

Kurlianskas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1064 pridedamas. 

24. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Laučių 

kaimo bendruomenei 

Pranešėjas Algis Bekeris, Mero pavaduotojas. Sprendimo projekto tikslas- perduoti pagal 

panaudos sutartį neatlygintinai valdyti ir naudotis dešimties metų laikotarpiui asociacijai Laučių kaimo 

bendruomenei, juridinio asmens kodas 302459681, įstatuose numatytai veiklai vykdyti Savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančią Šilutės r. sav., Šilutės sen., Laučių k., Mokyklos g. 6, esančią sporto 

aikštelę. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1065 pridedamas. 

25. SVARSTYTA.  Kiti klausimai.  

Sandra Tamašauskienė paprašė Tarybos narių pasirašyti ant pareiškimo dėl želdinių tvarkymo 

centrinėse Šilutės gatvėse projekto (raštas pridedamas). 

Posėdis baigtas. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas      Algis Bekeris 

 

 

Tarybos sekretorius      Andrius Jurkus 

 

 

Posėdžio sekretorė      Monika Knapkienė 

 

file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/TUR04sKJVP.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/TUR04sKJVP.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/TUR04sKJVP.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-05/Registruoti/TUR04sKJVP.docx


 8 

 

 

1 priedas 

Šilutės rajono savivaldybės VIII šaukimo tarybos 35 - tojo posėdžio, 

įvykusio 2018 m.  gegužės 31 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 

 


