
 
 

ŠILUTĖS RAJONO  SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

8- OJO ŠAUKIMO TARYBOS 39-OJO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2018-09-27 Nr. T3-250 (39) 

Šilutė 

 

Posėdis įvyko 2018 m. rugsėjo 27 d. 14.00 – 15.00 val. 

Posėdžio pirmininkas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. 

Posėdžio sekretorė Monika Knapkienė, Tarybos sekretoriato specialistė. 

Dalyvavo 21 Tarybos narys. 

Nedalyvavo: Sandra Tamašauskienė, Steponas Kazlauskas, Raimundas Ambrozaitis 

(pateisinama priežastis). 

Posėdyje dalyvavusių asmenų sąrašas pridedamas (1 priedas). 

Balsų skaičiavimo grupė – Genovaitė Kimbrienė ir Antanas Kubaitis (jeigu neveiktų 

elektroninė balsų skaičiavimo sistema). 

KVORUMAS 21 Tarybos narys. 

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

Šilutės rajono savivaldybės kultūros centrų, Šilutės muziejaus ir Šilutės kamerinio 

dramos teatro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė 

5. Dėl specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios Šilutės rajono 

savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja 
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6. Dėl Savivaldybės tarybos 2018-08-30 sprendimo Nr. T1-1104 „Dėl klasių ir 

mokinių skaičiaus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, 

vaikų skaičiaus vidurkio grupėse ir  darbo laiko švietimo įstaigose 2018-2019 m. m. 

nustatymo“ pakeitimo   

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas 

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja 

7. Dėl pritarimo įgyvendinti „Šyšos upės senvagės II dalies teritorijos sutvarkymas 

Šilutės mieste“  projektą 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

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

specialistė 

8. Dėl 2015 m.  rugpjūčio mėn. 27 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo 

Nr. T1-27 „Dėl pritarimo asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos 

grupės „Žuvėjų kraštas“ steigimui ir dalyvavimui jos veikloje“ pakeitimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

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

specialistė 

9. Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų 

nustatymo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

10. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-420 

„Dėl Šilutės Hugo Šojaus muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas 

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

11. 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 Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas 

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

12. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-

1075 „Dėl Šilutės turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ 

pakeitimo 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas 

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

13. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-

2281 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šilutės rajono 

savivaldybės teritorijoje išdavimą“ pakeitimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Alina Overlingaitė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė 

14. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-09-28 sprendimo Nr. T1-805 „Dėl 

nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės 

biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

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

15. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms 
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įstaigoms 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas 

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

16. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės socialinių paslaugų 

centrui 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

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

17. Dėl viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto 

ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas 

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

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

„Šilutės šilumos tinklai“ 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas 

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

19. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-04-24 sprendimo Nr. T1-2084 „Dėl 

nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį individualiai įmonei V. 

Prielgausko šeimos gydytojo kabinetui“ pripažinimo netekusiu galios 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas 

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

20. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Nacionalinei žemės 

tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

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

21. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio rūmams 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

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

22. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-01-25 sprendimu Nr. T1-903  

patvirtintos Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo 

apmokėjimo sistemos pakeitimo 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas 

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

23. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo 

Šilutės r. sav., Saugų sen., Sakūtėlių k., Čiūtelių k., Lankupių k. ir Grumblių k. 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. 

specialistė 

24. Kiti klausimai 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės. 

Užsiregistravo 21 Tarybos nariai. 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. Posėdžio darbotvarkė patvirtinta Šilutės 

rajono savivaldybės mero 2018 m. rugsėjo 20 d. potvarkiu Nr. M1-41. Posėdžio darbotvarkę sudaro 23 

sprendimo projektai, kurie buvo apsvarstyti komitetuose ir teikiami svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 
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Siūlau iš darbotvarkės išimti du klausimus: 9 klausimą „Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų 

maksimalių techninės priežiūros tarifų nustatymo“, bei 22 darbotvarkės klausimą „Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos 2018-01-25 sprendimu Nr. T1-903 patvirtintos Šilutės rajono savivaldybės 

biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos pakeitimo“.  Asmenys, norintys nusišalinti nuo 

darbotvarkės klausimų: Algirdas Gečas nusišalina nuo 6 darbotvarkės klausimo, Laimutė Uselienė 

nusišalina nuo 6 darbotvarkės klausimo, Saulius Vytuvis nusišalina nuo 18 darbotvarkės klausimo. 

Tarybos narių nusišalinimas priimtas vienbalsiai. 

              Siūlau balsuoti dėl pateiktos posėdžio darbotvarkės su visais pakeitimais. 

Posėdžio darbotvarkė patvirtinta: „už“ – 21 (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“ papildymo 

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 pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1115 pridedamas. 

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 pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų nepateikta.  

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1116 pridedamas. 

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

T1-2467 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės kultūros centrų, Šilutės muziejaus ir Šilutės kamerinio 

dramos teatro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo 

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 pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos 

posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1117 pridedamas. 

5. SVARSTYTA. Dėl specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios 

Šilutės rajono savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo 

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 pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos 

posėdyje.  

Algirdas Gečas. Mokinio krepšelio sąvokos nebėra. Atsiranda mokymo lėšų sąvoka. Anksčiau 

buvo 7 procentai perskirstymo galimybė Savivaldybei skirtumams sumažinti, dabar lieka tik 2 

procentai. Jei šių 2 procentų neužtenka kitoms reikmėms, kas būtų prioritetai: kitoms reikmės ar 

mokyklų vadovų darbo užmokesčiui ? 

Vytautas Laurinaitis. Skirtumui padengti.  

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1118 pridedamas. 

6. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės tarybos 2018-08-30 sprendimo Nr. T1-1104 „Dėl 

klasių ir mokinių skaičiaus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų 
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skaičiaus vidurkio grupėse ir  darbo laiko švietimo įstaigose 2018-2019 m. m. nustatymo“ 

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 pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Algirdas Gečas ir Laimutė Uselienė nusišalino nuo klausimo svarstymo. 

KVORUMAS 19 tarybos narių. 

Zigmantas Jaunius. Kaip pagal naują įstatymą yra apskaičiuojami darbo etatai ? Nes dauguma 

pedagogų nesupranta šio skaičiavimo principo. Pagal kokius principus bus skaičiuojami etatai ir pagal 

kokius principus bus skaičiuojami papildomas darbo krūvis? 

Vytautas Laurinaitis. Visiems buvo išaiškinta pagal kokį skaičiavimą bus vykdomi 

pakeitimai. Etatai bus skaičiuojami pagal tai, kiek kontaktinių ir nekontaktinių valandų turės 

mokytojai.  

BALSAVO: „už“ – 17, „prieš“ – 0, nebalsavo – 2 (Z. Jaunius, A. Kurlianskas).  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1119 pridedamas. 

7. SVARSTYTA. Dėl pritarimo įgyvendinti „Šyšos upės senvagės II dalies teritorijos 

sutvarkymas Šilutės mieste“  projektą 

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 pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos 

posėdyje.  

KVORUMAS 21 tarybos narys. 

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1120 pridedamas. 

8. SVARSTYTA. Dėl 2015 m.  rugpjūčio mėn. 27 d. Šilutės rajono savivaldybės 

tarybos sprendimo Nr. T1-27 „Dėl pritarimo asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos 

veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ steigimui ir dalyvavimui jos veikloje“ pakeitimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas.  

Balsuojant už pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“- 3, 

„prieš“- 0, nebalsavo- 2 (A. Kurlianskas, V.Gečas). Komiteto nariai pritarė teikti svarstyti sprendimo 

projektą rajono Tarybos posėdyje. Deleguoti asmenys į šią tarybą : Algis Bekeris, Mero pavaduotojas, 

Virgilijus Pozingis, Administracijos direktoriaus pavaduotojas, Vaidas Pavilonis, tarybos narys. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 15, „prieš“ – 2 (A. Jakas, J. Jatautas), nebalsavo – 4 (A. Pupšys, V. 

Gečas, A. Gečas, A. Kurlianskas).  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1121 pridedamas. 

10. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 28 d. 

sprendimo Nr. T1-420 „Dėl Šilutės Hugo Šojaus muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ 

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 pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.                          

Klausimų nepateikta. 

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

Jonas Jatautas registravosi bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1122 pridedamas. 

11. 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 

file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-09-27/Registruoti/TUR12sVKVJGP.doc
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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 pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.                          

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1123 pridedamas. 

12. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. 

sprendimo Nr. T1-1075 „Dėl Šilutės turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų 

nustatymo“ 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 pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.                          

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1124 pridedamas. 

13. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 30 d. 

sprendimo Nr. T1-2281 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šilutės rajono 

savivaldybės teritorijoje išdavimą“ 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 pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos 

posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1125 pridedamas. 

14. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-09-28 sprendimo Nr. T1-

805 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono 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 pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos 

posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1126 pridedamas. 

15. SVARSTYTA. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės 

biudžetinėms įstaigoms 

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 pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.                          

Klausimų nepateikta. 

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

Jonas Jatautas registravosi bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1127 pridedamas. 

16. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės socialinių 

paslaugų centrui 

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 pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos 

posėdyje.  

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1128 pridedamas. 

file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-09-27/Registruoti/TUR15sKVPJG.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-09-27/Registruoti/TUR15sKVPJG.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-09-27/Registruoti/TUR15sKVPJG.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-09-27/Registruoti/TUR15sKVPJG.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-09-27/Registruoti/TUR15sKVPJG.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-09-27/Registruoti/TUR15sKVPJG.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-09-27/Registruoti/UKS01KVJGP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-09-27/Registruoti/UKS01KVJGP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-09-27/Registruoti/UKS01KVJGP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-09-27/Registruoti/UKS01KVJGP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-09-27/Registruoti/UKS01KVJGP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-09-27/Registruoti/UKS01KVJGP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-09-27/Registruoti/TUR08sKVJ.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-09-27/Registruoti/TUR08sKVJ.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-09-27/Registruoti/TUR08sKVJ.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-09-27/Registruoti/TUR08sKVJ.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-09-27/Registruoti/TUR08sKVJ.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-09-27/Registruoti/TUR08sKVJ.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-09-27/Registruoti/TUR01sVJKP.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-09-27/Registruoti/TUR01sVJKP.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-09-27/Registruoti/TUR01sVJKP.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-09-27/Registruoti/TUR01sVJKP.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-09-27/Registruoti/TUR06sVJK.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-09-27/Registruoti/TUR06sVJK.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-09-27/Registruoti/TUR06sVJK.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-09-27/Registruoti/TUR06sVJK.docx
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17. SVARSTYTA. Dėl viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės 

nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo 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 pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.                          

Klausimų nepateikta. 

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

Jonas Jatautas registravosi bet nealsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1129 pridedamas. 

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

bendrovei „Šilutės šilumos tinklai“ 

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 pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Saulius Vytuvis nusišalino nuo klausimo svarstymo. 

KVORUMAS 20 tarybos narių.                          

Klausimų nepateikta. 

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

Antanas Kubaitis registravosi bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1130 pridedamas. 

19. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-04-24 sprendimo Nr. T1-

2084 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį individualiai įmonei V. 

Prielgausko šeimos gydytojo kabinetui“ pripažinimo netekusiu galio 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas.  

Sprendimo projekto tikslas- nutraukti Savivaldybės nekilnojamojo turto 2014-05-08 panaudos sutartį 

Nr. R5-(8.1.11.)-378 nuo 2018-09-30, bei pripažinti netekusiu galios Savivaldybės tarybos 2014 m. 

balandžio 24 d. sprendimą Nr. T1-2084 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį 

individualiai įmonei V. Prielgausko šeimos gydytojo kabinetui“. V. Prieglauskas buvo  pateikęs 

prašymą, kad atsisako patalpų, ir buvo surengtas naujas konkursas dėl patalpų, kuriame jis nelaimėjo. 

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas nebeleidžia 

savivaldybės patalpas individualiai įmonei suteikti panaudai, todėl panaudos sutartis turi būti 

nutraukta, nuo įspėjime nurodytos dienos, nuo kurios patalpos bus nuomojamos konkurso dėl tų 

patalpų nuomos laimėtojui. Balsuojant už pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė 

taip: „už“ – 5, „prieš“ – 0, nebalsavo –2 (Z. Jaunius, A. Jakas). Komiteto nariai pritarė teikti svarstyti 

sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Arvydas Jakas. Ar tiesa, kad šis klausimas pasiekė teismą ? 

Vytautas Laurinaitis. Taip. V. Prieglauskas pateikė dokumentus teisus dėl nesutikimo 

nutraukti panaudos sutartį. Vyksta tyrimas. Savivaldybei teismas nepateikė jokių apribojimų. Įvykęs 

konkursas nėra apskūstas, ir naujasis savininkas nori pradėti teisiškai naudotis savo patalpomis. Šiuo 

metu jis to padaryti negali.  

BALSAVO: „už“ – 16, „prieš“ – 0, nebalsavo – 5 (A. Jakas, A. Gečas, Z. Jaunius, A. 

Kurlianskas, D. Žebelienė).  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1131 pridedamas. 

20. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį 

Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio 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. Komiteto nariai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos 

posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1132 pridedamas. 

file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-09-27/Registruoti/TUR02sVPKJG.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-09-27/Registruoti/TUR02sVPKJG.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-09-27/Registruoti/TUR02sVPKJG.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-09-27/Registruoti/TUR02sVPKJG.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-09-27/Registruoti/TUR03sVKPJ.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-09-27/Registruoti/TUR03sVKPJ.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-09-27/Registruoti/TUR03sVKPJ.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-09-27/Registruoti/TUR03sVKPJ.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-09-27/Registruoti/TUR05KVJ.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-09-27/Registruoti/TUR05KVJ.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-09-27/Registruoti/TUR05KVJ.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-09-27/Registruoti/TUR05KVJ.docx
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21. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio rūmams 

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 pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos 

posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1133 pridedamas. 

23. SVARSTYTA. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir geografinių charakteristikų 

patikslinimo Šilutės r. sav., Saugų sen., Sakūtėlių k., Čiūtelių k., Lankupių k. ir Grumblių k. 

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 pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos 

posėdyje. 

Klausimų nepateikta. 

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

Vaidas Pavilonis registravosi bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1134 pridedamas. 

24. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Algirdas Gečas. Noriu pateikti paklausimą, prašau Šilutės rajono administracijos pateikti 

atsakymus į šiuos klausimus: 

1. Kokia situacija yra mūsų švietimo padalinyje ? 

2. Kiek mokytojų 2020-2050 metai išeis į pensiją ? 

3. Kokių specialistų trūksta ? 

4. Kiek abiturientų ruošiasi studijuoti pedagogiką ? 

              5.  Ar vykdoma naujų specialistų pritraukimo sistema ? 

              6. Kokia yra finansinė situacija mūsų švietimo įstaigose iki metų pabaigos ? 

Vytautas Laurinaitis. Pateiksime šiuos klausimus švietimo skyriui. Jums bus pateikti 

atsakymai. 

Posėdis baigtas.  

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas      Vytautas Laurinaitis 

 

 

Tarybos sekretorius      Andrius Jurkus 

 

 

Posėdžio sekretorė      Monika Knapkienė 
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1 priedas 

Šilutės rajono savivaldybės VIII šaukimo tarybos 39 - tojo posėdžio, 

įvykusio 2018 m.  rugsėjo 27 d. 14.00 val., 

dalyvavusių asmenų sąrašas: 

  

Eil. 

Nr. 

Vardas, Pavardė Pareigos 

1.  Inesa Murauskienė -Savivaldybės mero patarėja 

2.  Virgilijus Pozingis -Administracijos direktoriaus pavaduotojas 

3.  Sigitas Šeputis -Savivaldybės administracijos direktorius 

4.  Simona Bokštaitė- 

Dryžienė 

-Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė 

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

6.  Agėla Skutulienė -Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė 

7.  Jurgita Skobienė -Kultūros skyriaus vyr. specialistė 

8.  Aušra Stakvilevičienė -Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė 

9.  Rasa Žemailienė -Švietimo skyriaus Ugdymo kokybės poskyrio vedėja 

10.  Alina Overlingaitė -Ūkio skyriaus vyr. specialistas 

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

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

13.  Zita Tautvydienė -Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

 

 


