
 
 

ŠILUTĖS RAJONO  SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

8- OJO ŠAUKIMO TARYBOS 40-OJO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2018-10-25 Nr. T3-258 (40) 

Šilutė 

 

Posėdis įvyko 2018 m. spalio 25 d. 14.00 – 15.00 val. 

Posėdžio pirmininkas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. 

Posėdžio sekretorė Monika Knapkienė, Tarybos sekretoriato specialistė. 

Dalyvavo 23 Tarybos narys. 

Nedalyvavo: Raimundas Ambrozaitis, Vaidas Pavilonis (pateisinama priežastis). 

REGISTRAVOSI 22 Tarybos nariai. 

Posėdyje dalyvavusių asmenų sąrašas pridedamas (1 priedas). 

Balsų skaičiavimo grupė – Alfonsas Vanagas ir Sandra Tamašauskienė (jeigu neveiktų 

elektroninė balsų skaičiavimo sistema). 

Sandra Tamašauskienė atsisakė balsų skaičiavimo komisijos pareigų ir perskaitė pareiškimą 

(Pareiškimas pridedamas 2018-10-25 Nr. R2-8679). 

Posėdį paliko : Sandra Tamašauskienė, Vidmantas Gečas, Algirdas Gečas, Zigmantas Jaunius, 

Arūnas Kurklianskas, Arvydas Jakas, Arūnas Pupšys, Jonas Jatautas. 

KVORUMAS  14 Tarybos narių. 

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 Saulius Vytuvis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotojas 

Projekto rengėja Aušra Stakvileviečė, 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 vedėja 

4. Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir 

mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotojas 

Projekto rengėja Loreta Valienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų 

poskyrio vyr. specialistė 

5. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimo Nr. T1-951 „Dėl 

piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Šilutės rajono 

savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
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Pranešėjas Saulius Vytuvis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotojas 

Projekto rengėja Justina Tamošauskaitė, Socialinės paramos skyriaus vyr. 

specialistė 

6. Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių 

skaičiaus nustatymo 

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotojas 

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja 

 

7. Dėl Šilutės rajono savivaldybės sportininkų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė 

8.  Dėl savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimo Nr. T1-69 „Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės sporto tarybos sudarymo“ pakeitimo 

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotojas 

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė 

9. Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokamų paslaugų 

kainų nustatymo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė- 

Savivaldybės gydytoja 

10. Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-32 „Dėl viešosios 

įstaigos Šilutės ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo 

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotojas 

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė- 

Savivaldybės gydytoja 

11. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-842 „Dėl 

Šilutės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių 

tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotojas 

Projekto rengėjas Mindaugas Budvytis, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- 

gamtosaugininkas 

12.  Dėl Šilutės kultūros ir pramogų centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

13. Dėl viešųjų įstaigų, kurių steigėja (savininkė) yra Šilutės rajono savivaldybė, 

auditorių parinkimo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

14. Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2019 metų 

fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir mokesčio lengvatų patvirtinimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Alina Overlingaitė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė 

15. 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 
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Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

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

16. Dėl Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

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

17. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo savivaldybės reikmėms 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

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

18. 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 Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

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

19. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006-06-22 sprendimo  Nr. T1-1185 

„Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis viešajai įstaigai 

Šilutės ligoninei“ pakeitimo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

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

20. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-07-23 sprendimo Nr. T1-1058 

„Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis Šilutės katalikių 

moterų draugijai ir viešajai įstaigai Šilutės ligoninei“ pakeitimo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

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

21. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimo Nr. T1-498 „Dėl 

nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Šilutės 

ligoninei“ pripažinimo netekusiu galios 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  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 Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

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

23. Dėl leidimo Šilutės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai stoti į Lietuvos gaisrinės 

saugos asociaciją 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

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

24. Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-7 „Dėl 

Savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo“ pakeitimo 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras 

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius 

25. Dėl Savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T1-52 „Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras 

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius 
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26. Dėl Savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Savivaldybės tarybos 

narių delegavimo į uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ stebėtojų tarybą“ 

pakeitimo 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras 

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius 

27. Dėl Savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T1-25  „Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras 

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius 

28. Dėl Savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimo Nr. T1-530  „Dėl  Šilutės rajono 

savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų 2017 metų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo ir 

savivaldybės tarybos narių delegavimo į mėgėjų meno kolektyvų projektų vertinimo 

komisiją“ pakeitimo 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras 

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius 

29. Dėl Savivaldybės tarybos 2018-01-25 sprendimo Nr. T1-893  „Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos nario delegavimo į Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio 

viešosios bibliotekos tarybą“ pakeitimo 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras 

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius 

30. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo Šilutės r. sav., Usėnų sen., Naujapievių k. 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. 

specialistė 

31. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės. 

Užsiregistravo 14 Tarybos narių. 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. Posėdžio darbotvarkė patvirtinta Šilutės 

rajono savivaldybės mero 2018 m. spalio 18 d. potvarkiu Nr. M1-48. Posėdžio darbotvarkę sudaro 31 

sprendimo projektas, jie buvo apsvarstyti komitetuose ir teikiami svarstyti rajono Tarybos posėdyje. Į 

darbotvarkę yra įtraukti 6 klausimai, kurie nebuvo apsvarstyti komitetuose. Tai procedūriniai 

sprendimai, kuriais taryba pakeis užimamas pareigas komitetuose bei kitose grupėse nauju tarybos 

nariu, vietoje Povilo Tunaičio. Asmenys, norintys nusišalinti nuo darbotvarkės klausimų: 

Laimutė Uselienė informavo, kad nusišalina nuo 6 ir 22 darbotvarkės klausimų. 

Daiva Žebelienė informavo, kad nusišalina nuo 3 darbotvarkės klausimo svarstymo. 

Taryba prabalsavo : „už“- 14. 

Nusišalinimui pritarta vienbalsiai. 

Siūlau balsuoti dėl pateiktos posėdžio darbotvarkės su visais pakeitimais. 

Posėdžio darbotvarkė patvirtinta: „už“ – 14 (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 Saulius Vytuvis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotojas. Balsuojant 

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

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

posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 14, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0.  
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NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1135 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“ – 5, „prieš“ – 0, nebalsavo –0. 

Komiteto nariai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Daiva Žebelienė nusišalino nuo klausimo svarstymo. 

KVORUMAS 13 tarybos narių. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 13, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0.  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1136 pridedamas. 

Į posėdį atvyko VRK komisijos narė Aistė Žilinskienė.  

Lijana Jagintavičienė perskaitė ir pasirašė Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario priesaiką 

(Priesaika pridedama). 

Šilutės rajono savivaldybės taryba pasipildė nauja tarybos naria Lijana Jagintavičienę. 

Šilutės rajono savivaldybės taryba sudaro 25 tarybos nariai. 

Kvorumas 15 tarybos narių. 

4. SVARSTYTA. Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir 

mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotojas. Balsuojant 

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

1 (Sandra Tamašauskienė).  

Komiteto nariai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 15, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0.  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1137 pridedamas. 

5. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimo Nr. 

T1-951 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Šilutės rajono savivaldybės 

gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotojas. Balsuojant 

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

0. 

Komiteto nariai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 15, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0.  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1138 pridedamas. 

6. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino 

pareigybių skaičiaus nustatymo 

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotojas. Balsuojant 

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

0.  

Sandra Tamašauskienė ir Algirdas Gečas nusišalino nuo klausimo svarstymo komiteto metu. 

Komiteto nariai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

Laimutė Uselienė nusišalino nuo klausimo svarstymo. 

KVORUMAS 14 tarybos narių. 

BALSAVO: „už“ – 14, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0.  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1139 pridedamas. 

7. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės sportininkų skatinimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo 

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

pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 4, „prieš“ – 0, nebalsavo –0.  
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Komiteto nariai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 15, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0.  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1140 pridedamas. 

8. SVARSTYTA. Dėl savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimo Nr. T1-69 „Dėl 

Šilutės rajono savivaldybės sporto tarybos sudarymo“ pakeitimo 

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotojas. Balsuojant 

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

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

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 13, „prieš“ – 1 (Valdas Kainovaitis), nebalsavo – 1 (Lijana 

Jagintavičienė).  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1141 pridedamas. 

9. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokamų 

paslaugų kainų nustatymo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų 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“ – 15, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0.  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1142 pridedamas. 

10. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-

32 „Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo 

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotojas. Balsuojant 

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

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

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 15, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0.  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1143 pridedamas. 

11. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. 

sprendimo Nr. T1-842 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, 

susijusių su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotojas. Balsuojant 

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

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

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 15, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0.  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1144 pridedamas. 

12. SVARSTYTA. Dėl Šilutės kultūros ir pramogų centro teikiamų paslaugų kainų 

nustatymo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų 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“ – 15, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0.  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1145 pridedamas. 

13. SVARSTYTA. Dėl viešųjų įstaigų, kurių steigėja (savininkė) yra Šilutės rajono 

savivaldybė, auditorių parinkimo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų 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. 
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file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TUR11sKPJGVV.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TUR11sKPJGVV.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TUR12sKPJV.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TUR12sKPJV.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TUR12sKPJV.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TUR12sKPJV.doc
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BALSAVO: „už“ – 15, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0.  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1146 pridedamas. 

14. SVARSTYTA. Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2019 

metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir mokesčio lengvatų patvirtinimo 

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

pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 4, „prieš“ – 0, nebalsavo –0.  

Komiteto nariai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 14, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (Daiva Žebelienė). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1147 pridedamas. 

15. 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 Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų 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“ – 15, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0.  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1148 pridedamas. 

16. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų 

pardavimo 

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

pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 4, „prieš“ – 0, nebalsavo –0.  

Komiteto nariai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 15, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0.  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1149 pridedamas. 

17. SVARTYTA. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo savivaldybės reikmėms 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų 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“ – 15, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0.  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1150 pridedamas. 

18. 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 Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų 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“ – 15, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0.  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1151 pridedamas. 

19. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006-06-22 sprendimo  Nr. 

T1-1185 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis viešajai įstaigai Šilutės 

ligoninei“ pakeitimo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų 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“ – 15, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0.  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1152 pridedamas. 

file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/UKS01KVJGP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/UKS01KVJGP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/UKS01KVJGP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/UKS01KVJGP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TUR21sKVP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TUR21sKVP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TUR21sKVP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TUR21sKVP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TUR01sKVJP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TUR01sKVJP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TUR01sKVJP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TUR01sKVJP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TUR01sKVJP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TUR01sKVJP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TUR03sVPJK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TUR03sVPJK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TUR03sVPJK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TUR03sVPJK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TUR03sVPJK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TUR03sVPJK.doc
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20. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-07-23 sprendimo Nr. 

T1-1058 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis Šilutės katalikių moterų 

draugijai ir viešajai įstaigai Šilutės ligoninei“ pakeitimo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų 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“ – 15, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0.  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1153 pridedamas. 

21. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimo Nr. 

T1-498 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Šilutės 

ligoninei“ pripažinimo netekusiu galios 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų 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“ – 15, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0.  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1154 pridedamas. 

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

T1-903  patvirtintos Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo 

sistemos pakeitimo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų 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. 

Laimutė Uselienė nusišalino nuo klausimo svarstymo. 

KVORUMAS 14 tarybos narių. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 14, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0.  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1155 pridedamas. 

23. SVARSTYTA. Dėl leidimo Šilutės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai stoti į 

Lietuvos gaisrinės saugos asociaciją 

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

pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 4, „prieš“ – 0, nebalsavo –0.  

Komiteto nariai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 15, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0.  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1156 pridedamas. 

24. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-7 

„Dėl Savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo“ pakeitimo 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. Tikslas-  pakeisti Savivaldybės tarybos 

2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimą Nr. T1-7 „Dėl savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto 

sudarymo“ – vietoj Povilo Tunaičio įrašyti Lijaną Jagintavičienę. 

Vytautas Laurinaitis. Ar Lijana Jagintavičienė sutinka ? 

Lijana Jagintavičienė. Taip. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 14, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (Lijana Jagintavičienė).  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1157 pridedamas. 

25. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T1-52 „Dėl 

Šilutės rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. Tikslas- pakeisti Savivaldybės tarybos 

2015-08-27 sprendimo Nr. T1-52 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo“ 1 

punktą – vietoj Povilo Tunaičio, komisijos pirmininko,  įrašyti Lijaną Jagintavičienę. 

file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TUR04sVPJK.doc
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file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TUR04sVPJK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TUR04sVPJK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TUR04sVPJK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TUR05sVPKJ.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TUR05sVPKJ.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TUR05sVPKJ.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TUR05sVPKJ.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TUR05sVPKJ.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TUR05sVPKJ.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/JUR01JK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/JUR01JK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/JUR01JK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/JUR01JK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/JUR01JK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/JUR01JK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/JUR02JK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/JUR02JK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/JUR02JK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/JUR02JK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TAR01JK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TAR01JK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TAR01JK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TAR01JK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TAR02JK.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TAR02JK.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TAR02JK.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TAR02JK.docx
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Vytautas Laurinaitis. Ar Lijana Jagintavičienė sutinka ? 

Lijana Jagintavičienė. Taip. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 12, „prieš“ – 2 (Daiva Žebelienė, Vladas Kainovaitis), nebalsavo – 1 

(Lijana Jagintavičienė).  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1158 pridedamas. 

26. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T1-41 „Dėl 

Savivaldybės tarybos narių delegavimo į uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ 

stebėtojų tarybą“ pakeitimo 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. Tikslas- pakeisti Savivaldybės tarybos 

2015-08-27 sprendimo Nr. T1-41 „Dėl savivaldybės tarybos narių delegavimo į uždarosios akcinės 

bendrovės „Šilutės vandenys“ stebėtojų tarybą“ 1 punktą – vietoj Povilo Tunaičio, Savivaldybės 

tarybos nario, įrašyti Genovaitę Kimbrienę, Savivaldybės tarybos narę. 

Vytautas Laurinaitis. Ar Genovaitė Kimbrienė sutinka ? 

Genovaitė Kimbrienė. Taip. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 12, „prieš“ – 2(Daiva Žebelienė, Vladas Kainovaitis),, nebalsavo – 0.  

Steponas Kazlauskas registravosi bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1159 pridedamas. 

27. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T1-25  „Dėl 

Šilutės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimo 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. Tikslas- pakeisti Savivaldybės tarybos 

2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-25 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės Antikorupcijos 

komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ 1 punktą – vietoj Povilo Tunaičio, Savivaldybės tarybos 

nario, įrašyti Lijaną Jagintavienę, Savivaldybės tarybos narę. 

Vytautas Laurinaitis. Ar Lijana Jagintavičienė sutinka ? 

Lijana Jagintavičienė. Taip. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 11, „prieš“ – 2(Daiva Žebelienė, Vladas Kainovaitis), nebalsavo – 1 

(Lijana Jagintavičienė).  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1160 pridedamas. 

28. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimo Nr. T1-530  „Dėl  

Šilutės rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų 2017 metų projektų konkurso nuostatų 

patvirtinimo ir savivaldybės tarybos narių delegavimo į mėgėjų meno kolektyvų projektų 

vertinimo komisiją“ pakeitimo 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. Tikslas- pakeisti Savivaldybės tarybos 

2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-530 ,,Dėl  Šilutės rajono savivaldybės mėgėjų meno 

kolektyvų 2017 metų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos narių 

delegavimo į mėgėjų meno kolektyvų projektų vertinimo komisiją“ 2 punktą – vietoj Povilo Tunaičio, 

Savivaldybės tarybos nario, įrašyti Lijaną Jagintavičienę, Savivaldybės tarybos narę. 

Vytautas Laurinaitis. Ar Lijana Jagintavičienė sutinka ? 

Lijana Jagintavičienė. Taip. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 11, „prieš“ – 2(Daiva Žebelienė, Vladas Kainovaitis),, nebalsavo – 1 

(Lijana Jagintavičienė).  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1161 pridedamas. 

29. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės tarybos 2018-01-25 sprendimo Nr. T1-893  „Dėl 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Šilutės rajono savivaldybės Fridricho 

Bajoraičio viešosios bibliotekos tarybą“ pakeitimo 

file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TAR03JK.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TAR03JK.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TAR03JK.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TAR03JK.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TAR03JK.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TAR03JK.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TAR04JK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TAR04JK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TAR04JK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TAR04JK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TAR04JK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TAR04JK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TAR05JK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TAR05JK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TAR05JK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TAR05JK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TAR05JK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TAR05JK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TAR05JK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TAR05JK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TAR06JK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TAR06JK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TAR06JK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TAR06JK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TAR06JK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/TAR06JK.doc
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Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. Tikslas- pakeisti Savivaldybės tarybos 

2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T1-893 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo 

į Šilutės rajono savivaldybės Fridricho bajoraičio viešosios bibliotekos tarybą“ 1 punktą – vietoj 

Povilo Tunaičio, Savivaldybės tarybos nario, įrašyti Lijaną Jagintavičienę, Savivaldybės tarybos narę. 

Vytautas Laurinaitis. Ar Lijana Jagintavičienė sutinka ? 

Lijana Jagintavičienė. Taip. 

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 12, „prieš“ – 2(Daiva Žebelienė, Vladas Kainovaitis),, nebalsavo – 1 

(Lijana Jagintavičienė).  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1162 pridedamas. 

30. SVARSTYTA. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo Šilutės r. sav., Usėnų sen., 

Naujapievių k. 

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

pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 4, „prieš“ – 0, nebalsavo –0.  

Komiteto nariai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 14, „prieš“ – 1 (Vladas Kainovaitis), nebalsavo – 0.  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1163 pridedamas. 

31. SVARSTYTA. Kiti klausimai.  

Daiva Žebelienė perskaitė pareiškimą (Pridedamas raštas 2018-10-25 Nr. R2-8688 ). 

Vytautas Laurinaitis. Apie susiklosčiusius įvykius Šilutės rajono savivaldybėje kol kas 

negaliu nieko komentuoti, nes vyksta tyrimas. Kol nėra teismo sprendimo, negalima nieko kaltinti. 

Vyko diskusija tarp Lijanos Jagintavičienės, Daivos Žebelienės ir Vytauto Laurinaičio. 

Esminių paklausimų, pakeitimų ar prašymų nepateikta. 

Posėdis baigtas. 

 

 

Posėdžio pirmininkas      Vytautas Laurinaitis 

 

 

Tarybos sekretorius      Andrius Jurkus 

 

 

Posėdžio sekretorė      Monika Knapkienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/ARC01sVKJ.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/ARC01sVKJ.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/ARC01sVKJ.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-10-25/Registruoti/ARC01sVKJ.doc
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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 

 

 


