
 
 

ŠILUTĖS RAJONO  SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

8- OJO ŠAUKIMO TARYBOS 41-OJO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2018-11-29 Nr. T3-264 (41) 

Šilutė 

 

Posėdis įvyko 2018 m. lapkričio 29 d. 14.00 – 15.00 val. 

Posėdžio pirmininkas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. 

Posėdžio sekretorė Monika Knapkienė, Tarybos sekretoriato specialistė. 

Dalyvavo 25 Tarybos narys. 

Tomas Budrikis atvyko pavėlavęs į posėdį. 

REGISTRAVOSI 24 Tarybos nariai. 

Kviestiniai svečiai: Alfredas Stasys Nausėda, LR seimo narys, Kęstutis Navickas, UAB PINUS 

LT direktorius, Arturas Stonkus, UAB „Šilutės autobusų parkas“ direktorius. 

Posėdyje dalyvavusių asmenų sąrašas pridedamas (1 priedas). 

Balsų skaičiavimo grupė – Antanas Martinkus ir Daiva Žebelienė (jeigu neveiktų elektroninė 

balsų skaičiavimo sistema). 

 

DARBOTVARKĖ 

 

1.  Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras 

 

2.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T1-

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

patvirtinimo“ papildymo 

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

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

 

4.  Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų 

šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra Šilutės 

rajone“ 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Inga Užgalienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų 

poskyrio vyr. specialistė 
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5.  Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų 

dienos centrų tinklo plėtra Šilutės rajone“ 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Inga Užgalienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų 

poskyrio vyr. specialistė 

 

6.  Dėl nerūkymo zonos paskelbimo Šilutės Hugo Šojaus muziejaus teritorijoje 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė 

 

7.  Dėl tarybos 2016-11-24 sprendimo Nr. T1-505 „Dėl tarnybinių automobilių 

įsigijimo, nuomos ir naudojimo Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose 

taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėjas Oskaras Agintas, Ūkio skyriaus vyr. specialistas 

 

8.  Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T1-771 „Dėl Šilutės 

rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė 

 

9.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų ir kontroliuojamų 

įmonių vadovų 2018 metų ataskaitų pateikimo Šilutės rajono savivaldybės 

administracijos direktoriui grafiko patvirtinimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėjas Romualdas Eglinskas, Komunikacijos skyriaus vedėjas 

 

10.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės  atstovų delegavimo į darbo grupę Macikų lagerių 

sutvarkymui organizuoti 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja 

 

11.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės  kultūros įstaigų darbo laiko suderinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja 

 

12.  Dėl pritarimo pasirašyti  bendradarbiavimo sutartį įgyvendinti  Europos 

sąjungos struktūrinių fondų  projektus „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis 

internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje” ir „Prisijungusi 

Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė” 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja 

 

13.  Dėl  Šilutės rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų 2019 metų projektų 

konkurso nuostatų patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė 
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13.1 Dėl  Šilutės rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų 2019 metų projektų 

konkurso nuostatų patvirtinimo 

 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Daiva Žebelienė, Šilutės rajono savivaldybės tarybos narė 

 

14.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019 metų strateginių kultūros renginių sąrašo 

patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė 

 

15.  Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Žuvininkystės produktų iškrovimo vietos  

infrastruktūros gerinimas Kintų prieplaukoje“ 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. 

specialistė 

 

16.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T1-

1093 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Pažink pamario kraštą keliaudamas 

paukščių keliu“ papildymo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

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

specialistė 

 

17.  Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas 

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

 

18.  Dėl Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas 

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

 

19.  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 

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

 

20.  Dėl Salos etnokultūros ir informacijos centro  teikiamų paslaugų kainų nustatymo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

 

21.  Dėl Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 
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22.  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės socialinių paslaugų 

centrui 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas 

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

 

23.  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės pirminės 

sveikatos priežiūros centrui 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas 

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

 

24.  Dėl viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto 

ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas 

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

 

25.  Dėl sutikimo priimti savivaldybės nuosavybėn žemės sklypą, esantį Šilutės r. sav., 

Saugų sen., Mantvydų k. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas 

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

 

26. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį  bendruomenei „Saugų 

artuma“ 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas 

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

 

27. Dėl pritarimo taikos sutarčiai 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Živilė Targonskienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė 

 

Papildomai klausimai: 

28. Dėl komisijos sudarymo Šilutės rajono savivaldybės tarybos narių 2018 m. 

lapkričio 12 d. teikime pateiktiems faktams ištirti 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras 

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius 

 

29. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-190 

„dėl pritarimo dalyvauti projekte „Šilutės miesto istorinio parko infrastruktūros 

(panaudojant Šilutės miesto stadiono infrastruktūrą) sutvarkymas, skatinant aktyvų 

gyventojų poilsį ir laisvalaikį“ pakeitimo ir papildymo 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras 

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. 

specialistas 

 

30. Kiti klausimai. 
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1. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės. 

Užsiregistravo 24 Tarybos narių. 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. Posėdžio darbotvarkė patvirtinta Šilutės 

rajono savivaldybės mero 2018 m. lapkričio 16 d. potvarkiu Nr. M1-51. Posėdžio darbotvarkę sudaro 

27 sprendimo projektai, jie buvo apsvarstyti komitetuose ir teikiami svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Į darbotvarkę yra įtraukti 2 klausimai, kurie nebuvo apsvarstyti komitetuose bei 1 informacija „Dėl 

sutikimo pasirašyti naujojo autobusų parko baigiamąjį atliktų darbų priėmimo- perdavimo aktą be 

kietųjų dangų ir aplinkotvarkos darbų, atidedant jų atlikimą ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 1 d.“.  

Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras suteikė žodį LR Seimo nariui Alfredui Stasiui 

Nausėdai. 

Algirdas Gečas informavo, kad nusišalina nuo 3 darbotvarkės klausimo. 

Sandra Tamašauskienė informavo, kad nusišalina nuo 3 ir 8 darbotvarkės klausimų. 

Vaidas Pavilonis informavo, kad nusišalina nuo 3 ir 28 darbotvarkės klausimų. 

Vytautas Laurinaitis pasiūlė nenusišalinti nuo 3 darbotvarkės klausimo. 

Taryba Balsavo: 

„už“- 19, „prieš“- 1, nebalsavo- 3. 

NUTARTA. Nepritarti nusišalinimui nuo 3 darbotvarkės klausimo. 

Dėl vaido Pavilonio nusišalinimo nuo 28 darbotvarkės klausimo. 

Taryba Balsavo: 

„už“- 21, „prieš“- 1, nebalsavo- 2. 

NUTARTA. Pritarti nusišalinimui nuo 28 darbotvarkės klausimo. 

REGISTRAVOSI  24 tarybos nariai. 

Siūlau balsuoti dėl pateiktos posėdžio darbotvarkės su visais pakeitimais. 

Posėdžio darbotvarkė patvirtinta: „už“ – 24 (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 

Atvyko Tomas Budrikis.  

KVORUMAS 25 tarybos nariai. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1164 pridedamas. 

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

Šilutės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 

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.  

Esminių klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 22, „prieš“ – 0, nebalsavo – 2 (Arvydas Jakas, Algirdas Gečas).  

Sandra Tamašauskienė registravosi bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1165 pridedamas. 

4. SVARSTYTA. Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Vaikų gerovės ir saugumo 

didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra 

Šilutės rajone“ 

file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/PPS02KBJG.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/PPS02KBJG.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/PPS02KBJG.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/PPS02KBJG.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/PPS02KBJG.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/PPS02KBJG.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/BIU14sJGK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/BIU14sJGK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/BIU14sJGK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/BIU14sJGK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/SOC02sJKV.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/SOC02sJKV.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/SOC02sJKV.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/SOC02sJKV.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/SOC02sJKV.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/SOC02sJKV.doc
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Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Balsuojant už pateiktą 

sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 9, „prieš“ – 0, nebalsavo –0. 

Komiteto nariai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Esminių klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 21, „prieš“ – 1 (Antanas Kubaitis), nebalsavo – 1 (Algirdas Gečas).  

Jonas Jatautras, Steponas Kazlauskas registravosi bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1166 pridedamas. 

5. SVARSTYTA. Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Bendruomeninių vaikų globos 

namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šilutės rajone“ 

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

sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 9, „prieš“ – 0, nebalsavo –0. 

Komiteto nariai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1167 pridedamas. 

6. SVARSTYTA. Dėl nerūkymo zonos paskelbimo Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 

teritorijoje 

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

pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 2, „prieš“ – 0, nebalsavo –2. 

Komiteto nariai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 16, „prieš“ – 0, nebalsavo – 9 (Antanas Martinkus, Raimundas 

Ambrozaitis, Arvydas Jakas, Vidmantas Gečas, Zigmantas Jaunius, Arūnas Kurlianskas, Sandra 

Tamašauskienė, Tomas Budrikis, Vaidas Pavilonis) .  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1168 pridedamas. 

7. SVARSTYTA. Dėl tarybos 2016-11-24 sprendimo Nr. T1-505 „Dėl tarnybinių 

automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose 

taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Balsuojant už 

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

Komiteto nariai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1169 pridedamas. 

8. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T1-771 

„Dėl Šilutės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo 

Sandra Tamašauskienė nusišalino nuo klausimo svarstymo. 

KVORUMAS 24 tarybos nariai.  

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

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

Komiteto nariai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 21, „prieš“ – 0, nebalsavo – 3 (Arvydas Jakas, Ričardas Stonkus, Vaidas 

Pavilonis).  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1170 pridedamas. 

9. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų ir 

kontroliuojamų įmonių vadovų 2018 metų ataskaitų pateikimo Šilutės rajono savivaldybės 

administracijos direktoriui grafiko patvirtinimo 

Sandra Tamašauskienė prisijungė prie Tarybos veiklos. 

KVORUMAS 25 tarybos nariai. 

file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/PAS01sJGK.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/PAS01sJGK.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/PAS01sJGK.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/PAS01sJGK.docx
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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“ – 25, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0.  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1171 pridedamas. 

10. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės  atstovų delegavimo į darbo grupę 

Macikų lagerių sutvarkymui organizuoti 

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“ – 21, „prieš“ – 0, nebalsavo – 3 (Vidmantas Gečas, Algirdas Gečas, Algis 

Bekeris).  

Arvydas Jakas registravosi bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1172 pridedamas. 

11. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės  kultūros įstaigų darbo laiko 

suderinimo 

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

sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 9, „prieš“ – 0, nebalsavo –0. 

Komiteto nariai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Esminių klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1173 pridedamas. 

12. SVARSTYTA. Dėl pritarimo pasirašyti  bendradarbiavimo sutartį  

įgyvendinti Europos sąjungos struktūrinių fondų  projektus „Gyventojų skatinimas išmaniai 

naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje” ir „Prisijungusi 

Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė” 

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

sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 9, „prieš“ – 0, nebalsavo –0. 

Komiteto nariai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Esminių klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1174 pridedamas. 

13. SVARSTYTA. Dėl  Šilutės rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų 2019 metų 

projektų konkurso nuostatų patvirtinimo  

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė.  Daiva Žebelienė pasiūlė 

papildyti sprendimo projektą. Komiteto nariai pritarė šiam siūlymui. 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.  

Vytautas Laurinaitis. Siūlau balsuoti už pateiktą Daivos Žebelienės sprendimo projektą. 

BALSAVO: „už“ – 22, „prieš“ – 1, nebalsavo – 2.  

Esminių klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 20, „prieš“ – 1 (Genovaitė Kimbrienė), nebalsavo – 4 (Jonas Jatautas, 

Vaidas Pavilonis, Tomas Budrikis, Lijana Jagintavičienė).  

NUTARTA. Alternatyvus sprendimo projektas priimtas. Sprendimas Nr. T1-1175 

pridedamas. 

14. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019 metų strateginių kultūros 

renginių sąrašo patvirtinimo 

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

sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 9, „prieš“ – 0, nebalsavo –0. 

Komiteto nariai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/KUL02sVKJ.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/KUL02sVKJ.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/KUL02sVKJ.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/KUL02sVKJ.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/KUL02sVKJ.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/KUL02sVKJ.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/KUL02sVKJ.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/KUL02sVKJ.doc
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Esminių klausimų nepateikta. 

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

Tomas Budrikis registravosi bet nebalsavo.  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1176 pridedamas. 

15. SVARSTYTA. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Žuvininkystės produktų 

iškrovimo vietos  infrastruktūros gerinimas Kintų prieplaukoje“ 

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.  

Esminių klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 24, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (Lijana Jagintavičienė).  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1177 pridedamas. 

16.  SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 26 d. 

sprendimo Nr. T1-1093 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Pažink pamario kraštą 

keliaudamas paukščių keliu“ papildymo 

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“ – 24, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (Lijana Jagintavičienė).  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1178 pridedamas. 

17. SVARSTYTA. Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Balsuojant už 

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

Komiteto nariai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

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

Jonas Jatautas, Raimundas Ambrozaitis, Vladas Kainovaitis registravosi bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1179 pridedamas. 

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

pardavimo  

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Balsuojant už 

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

Komiteto nariai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1180 pridedamas. 

19. 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“ – 6, „prieš“ – 0, nebalsavo –0. 

Komiteto nariai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 21, „prieš“ – 0, nebalsavo – 2(Arvydas Jakas, Lijana Jagintavičienė). 

Vladas Kainovaitis registravosi bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1181 pridedamas. 

20. SVARSTYTA. Dėl Salos etnokultūros ir informacijos centro  teikiamų paslaugų 

kainų nustatymo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Balsuojant už 

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

Komiteto nariai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/TUR22sVJGK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/TUR22sVJGK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/TUR22sVJGK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/TUR22sVJGK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/TUR22sVJGK.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/TUR22sVJGK.doc
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Klausimų nepateikta. 

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

Arvydas Jakas registravosi bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1182 pridedamas. 

21. SVARSTYTA. Dėl Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro teikiamų paslaugų kainų 

nustatymo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Balsuojant už 

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

Komiteto nariai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1183 pridedamas. 

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

paslaugų centrui 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Balsuojant už 

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

Komiteto nariai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1184 pridedamas. 

23. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės 

pirminės sveikatos priežiūros centrui 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Balsuojant už 

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

Komiteto nariai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1185 pridedamas. 

24. SVARSTYTA. Dėl viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės 

nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Balsuojant už 

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

Komiteto nariai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 21, „prieš“ – 0, nebalsavo – 4 (Arvydas Jakas, Lijana Jagintavičienė, 

Arūnas Kurlianskas, Zigmantas Jaunius).  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1186 pridedamas. 

25. SVARSTYTA. Dėl sutikimo priimti savivaldybės nuosavybėn žemės sklypą, esantį 

Šilutės r. sav., Saugų sen., Mantvydų k. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Balsuojant už 

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

Komiteto nariai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1187 pridedamas. 

26. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį  

bendruomenei „Saugų artuma“ 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Balsuojant už 

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

Komiteto nariai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

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

file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/TUR04sVJK.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/TUR04sVJK.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/TUR04sVJK.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/TUR04sVJK.docx
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Steponas Kazlauskas registravosi bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1188 pridedamas. 

27. SVARSTYTA. Dėl pritarimo taikos sutarčiai 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Balsuojant už 

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

Komiteto nariai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1189 pridedamas. 

28. SVARSTYTA. Dėl komisijos sudarymo Šilutės rajono savivaldybės tarybos narių 

2018 m. lapkričio 12 d. teikime pateiktiems faktams ištirti 

Vaidas Pavilonis nusišalino nuo klausimo svarstymo. 

KVORUMAS 24 tarybos nariai. 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 251 straipsnio 6 dalimi, Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. 

spalio 29 d. sprendimu Nr. T1-118 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 

patvirtinimo“, 101 ir 103 punktais ir atsižvelgdama į Šilutės rajono savivaldybės tarybos narių 2018 m. 

lapkričio 12 d. teikimą pradėti Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario Vaido Pavilonio įgaliojimų 

netekimo procedūrą, Šilutės rajono savivaldybės taryba nusprendžia sudaryti komisiją Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos narių 2018 m. lapkričio 12 d. teikime pateiktiems faktams ištirti.  Sudarytai 

komisijai iki 2019 m. sausio 25 d. ištirti Šilutės rajono savivaldybės tarybos narių 2018 m. lapkričio 12 

d. teikime išdėstytus faktus ir pateikti išvadą Savivaldybės tarybai. 

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1190 pridedamas. 

29. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. 

sprendimo Nr. T1-190 „dėl pritarimo dalyvauti projekte „Šilutės miesto istorinio parko 

infrastruktūros (panaudojant Šilutės miesto stadiono infrastruktūrą) sutvarkymas, skatinant 

aktyvų gyventojų poilsį ir laisvalaikį“ pakeitimo ir papildymo 

Vaidas Pavilonis prisijungė prie tarybos veiklos. 

KVORUMAS 25 tarybos nariai. 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. Savivaldybės taryba 2016 m. sausio 

mėnesio 28 d. sprendimu Nr. T1-190 pritarė dalyvauti projekte „Šilutės miesto istorinio parko 

infrastruktūros (panaudojant Šilutės miesto stadiono infrastruktūrą) sutvarkymas, skatinant aktyvų gyventojų 

poilsį ir laisvalaikį“. Vadovaujantis 014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 

prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-

905 „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 25.2.1 punktu bei VšĮ Centrinė 

projektų valdymo agentūra nurodymu, jei žemės sklypą, kuriame statomas statinys ir (ar) statinį nuosavybės 

teise valdo arba naudoja savivaldybė, ir jis pareiškėjui nėra perduotas valdyti ir naudoti patikėjimo teise ar 

kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais, savivaldybės taryba turi būti pavedusi pareiškėjui 

(savivaldybės Administracijai) atlikti projekto veiklų (darbų) užsakovo funkcijas.  Projekto tikslas – papildyti 

ankstesnį Tarybos sprendimą, kad administracijos pateikta agentūrai paraiška atitiktų priemonės Nr. 07.1.1-

CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo keliamus reikalavimus. 

Klausimų nepateikta. 

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

Sandra Tamašauskienė, Vladas Kainovaitis registravosi bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1191 pridedamas. 

30. SVARSTYTA. Informacija dėl sutikimo pasirašyti naujojo autobusų parko 

baigiamąjį atliktų darbų priėmimo- perdavimo aktą be kietųjų dangų ir aplinkotvarkos darbų, 

atidedant jų atlikimą ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 1 d. 

file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/PPS04s01KJ.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/PPS04s01KJ.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/PPS04s01KJ.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/PPS04s01KJ.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/PPS04s01KJ.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/PPS04s01KJ.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/PPS04s01KJ.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2018_metai/2018-11-29/Registruoti/PPS04s01KJ.docx
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Kęstutis Navickas, UAB PINUS LT direktorius pateikė prašymą 2018-11-28 Nr. R2-9625. 

(pridedama). 

Informacija išklausyta. 

31.SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Sandra Tamašauskienė perskaitė rezoliuciją (pridedama). 

Vaidas Bendaravičius perskaitė pareiškimą (pridedama). 

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 41 - tojo posėdžio, 

įvykusio 2018 m.  lapkričio 29 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.  Inga Užgalienė -Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė 

4.  Simona Bokštaitė- 

Dryžienė 

-Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė 

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

6.  Kristina Surplė -Viešųjų paslaugų 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.  Oskaras Agintas -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 

14.  Rasa Bičkauskienė -Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė 

15.  Romualdas Eglinskas -Komunikacijos skyriaus vedėjas 

16.  Auksė Rupainienė -Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė 

17.  Živilė Targonskienė -Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė 

 


