
 
 

ŠILUTĖS RAJONO  SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

8 - OJO ŠAUKIMO TARYBOS 44-OJO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2019-02-21 Nr. T3-281 (44) 

Šilutė 

 

Posėdis įvyko 2019 m. vasario 21 d. 14.00 – 15.30 val. 

Posėdžio pirmininkas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. 

Posėdžio sekretorė Dovilė Pauparytė, Tarybos sekretoriato viešojo administravimo institucijos 

specialistė. 

Posėdyje dalyvavo 21 Tarybos narys. 

Nedalyvavo Raimundas Ambrozaitis, Arvydas Jakas, Arvydas Stonis, Daiva Žebelienė 

(pateisinama priežastis). 

Posėdyje dalyvavusių asmenų sąrašas pridedamas (1 priedas). 

Balsų skaičiavimo grupė –  Algirdas Gečas ir Vaidas Pavilonis (jeigu neveiktų elektroninė balsų 

skaičiavimo sistema). 

 

DARBOTVARKĖ 

 

1.  Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras 

2.  Dėl  Šilutės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekomonikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas 

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja 

3.  Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekomonikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas 

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja 

4.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 

T1-1193 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano 

patvirtinimo“ papildymo 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekomonikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas 

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė 

5.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų 2019 metų 

finansuojamų projektų sąrašo patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Sprendimo projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė 

6.  Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų 

finansavimo Šilutės rajono gyventojams dydžio nustatymo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų 

poskyrio vyr. specialistė 
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7.  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 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Justina Tamošauskaitė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė 

8.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-02-19 sprendimo Nr. T1-2425 „Dėl 

nepanaudotų lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo Šilutės rajono 

savivaldybėje kitoms savarankiškoms funkcijoms finansuoti tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Justina Tamošauskaitė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė 

9.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 

T1-1197 ,,Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos veiklos 

Šilutės rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos 

aprašo“ pakeitimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Inga Užgalienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų 

poskyrio vyr. specialistė 

10.  Dėl Šilutės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 

nustatymo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Inga Užgalienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų 

poskyrio vyr. specialistė 

11.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro didžiausio leistino 

pareigybių skaičiaus nustatymo ir įstaigos valdymo struktūros patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė 

12.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017-2019 metų visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos 2019 metų priemonių plano patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė 

13.  Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-33 „Šilutės 

pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė 

14.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų atestacijos 2019-2021 metų programų tvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Sprendimo projekto rengėja Nijolė Petkevičienė, Švietimo skyriau vyr. specialistė 

15.  Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Rasa Žemailienė, Švietimo skyriaus Ugdymo kokybės poskyrio 

vedėja 

16.  Dėl Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų kainų 

patvirtinimo 
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Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Rasa Žemailienė, Švietimo skyriaus Ugdymo kokybės poskyrio 

vedėja 

17.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-

1139 „Dėl švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ 

pakeitimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Rasa Žemailienė, Švietimo skyriaus Ugdymo kokybės poskyrio 

vedėja 

18.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 

T1-1106 „Dėl Šilutės sporto mokyklos grupių skaičiaus  patvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Rasa Žemailienė, Švietimo skyriaus Ugdymo kokybės poskyrio 

vedėja 

19.  Dėl ugdymo kokybės ir sporto plėtros programos priemonių plano lėšų 

patvirtinimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė 

20.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2018 metų veiklos 

ataskaitos patvirtinimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė 

 

21.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo programos 2019 m.  projektų sąrašo 

patvirtinimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė  

22.  Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Renginių įgarsinimo paslaugos sukūrimas 

Šilutės rajone”  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę 

„Leader“ 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Indrė- Peteraitytė- Nausėdienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. 

specialistė 

23.  Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Renginių apšvietimo paslaugos sukūrimas 

Šilutės rajone”  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę 

„Leader“ 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Indrė- Peteraitytė- Nausėdienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. 

specialistė 

24.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

2018 metų programos priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

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

gamtosaugininkas 

 

25.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. 

T1-730 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos bei 

tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
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Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

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

gamtosaugininkas 

26.  Dėl energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos - 4 

patvirtinimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėjas Eugenijus Bistrickas, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas 

27.  Dėl automobilio priekabos - mobilios scenos naudojimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė 

28.  Dėl viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo 

turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekomonikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas 

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

29.  Dėl nekilnojamojo turto, kuriam 2019 metais taikomas 3 procentų mokesčio 

tarifas, sąrašo patvirtinimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

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

30.  Dėl leidimo naudotis mokyklos pastato patalpomis 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

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

 

31.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimo Nr. T1-396 „Dėl 

nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės 

biudžetinėms įstaigoms” 1.4 punkto pakeitimo 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekomonikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas 

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

32.  Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų 

daiktų nurašymo 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekomonikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas 

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

33.  Dėl leidimo nurašyti Valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekomonikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas 

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

34.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-01-31 sprendimo Nr. T1-1250 „Dėl 

pareiginės algos koeficiento bei 5 metų kadencijos nustatymo Šilutės rajono 

savivaldybės kontrolierei Jolitai Stonkuvienei ir Savivaldybės kontrolieriaus 

pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekomonikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas 

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

35.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ir savivaldybės 

kontrolieriaus 2018 metų veiklos ataskaitos 

Pranešėjas Zigmantas Jaunius, kontrolės komiteto pirmininkas 

Sprendimo projekto rengėja Savivaldybės kontrolierė Jolita Stonkuvienė 

Papildomi klausimai: 

36.  Dėl lankytinos vietos pavadinimo patvirtinimo 
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Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras 

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja 

37.  Dėl sutikimo perimti Valstybės turtą 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras 

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

38.  Kiti klausimai. 

 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės. 

Užsiregistravo 21 Tarybos narys. 

Vytautas Laurinaitis. Reglamento numatyta tvarka apie nusišalinimą pranešė šie tarybos nariai: 

Sandra Tamašauskienė nusišalina 2 „Dėl  Šilutės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto 

patvirtinimo“ ir 21 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo programos 2019 m.  projektų sąrašo 

patvirtinimo“ klausimais. 

Laimutė Uselienė pareiškė apie nusišalinimą 30 „Dėl leidimo naudotis mokyklos pastato 

patalpomis“ ir 31 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimo Nr. T1-396 „Dėl 

nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms” 1.4 

punkto pakeitimo“ klausimais. 

Lijana Jagintavičienė pareiškė apie nusišalinimą 18 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 

2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-1106 „Dėl Šilutės sporto mokyklos grupių skaičiaus  

patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 19 „Dėl ugdymo kokybės ir sporto plėtros programos priemonių plano lėšų 

patvirtinimo“ klausimais.  

Vytautas Laurinaitis. Vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos vietos reglamentu 

įpareigoju tarybos narius balsuoti 2 klausimu „Dėl  Šilutės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto 

patvirtinimo“. Tarybos narės Sandros Tamašauskienės nusišalinimo 2 klausimu nepriimu.  

Siūlau tarybos nariams balsuoti dėl pareikštų tarybos narių nusišalinimų patvirtinimo. 

BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai). 

Vytautas Laurinaitis. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 44-ojo posėdžio darbotvarkė 

patvirtinta Savivaldybės mero 2019 m. vasario 14 d. potvarkiu Nr. M1-10. Darbotvarkę sudaro 34 

sprendimo projektai, kurie buvo apsvarstyti komitetuose bei 2 papildomi sprendimo projektai teikiami 

Tarybai Lietuvos socialdemokratų frakcijos vardu. Jeigu nėra siūlymų bei pastabų dėl pateiktos 

darbotvarkės siūlau balsuoti. 

Posėdžio darbotvarkė patvirtinta: „už“ – 21,, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

2. SVARSTYTA. Dėl  Šilutės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo. 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekomonikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas. Komitete 

sprendimo projektas apsvarstytas. Parengto projekto tikslas – patvirtini Savivaldybės biudžetą - 42 425 

899 eurus pajamų, 1 210 219 eurų  2018 metų Savivaldybės biudžeto lėšų likutį, 27 527 eurus 2018 

metais nepanaudotų žemės realizavimo lėšų likutį, 70 318 eurų nepanaudotų 2018 metais Aplinkos 

apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų ir 1 413 000 eurų skolintų lėšų. Komiteto narių balsų 

dauguma pritarta sprendimo projektą teikti svarstyti rajono Taryboje. 

Algirdas Gečas. Liberalų frakcija balsuodama už pateiktą sprendimo projektą susilaikys.  

BALSAVO: „už“ - 16, „prieš“ - , nebalsavo – 5 (A. Gečas, V. Gečas, Z. Jaunius, A. Kurlianskas, 

S. Tamašauskienė).  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1258 pridedamas. 

3. SVARSTYTA. Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą. 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekomonikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas. Komitete 

sprendimo projektas apsvarstytas. Parengto projekto tikslas – leisti Savivaldybės administracijai 2019 

metais imti ilgalaikę 1 413 000 eurų paskolą investicijų projektams finansuoti. Komiteto narių balsų 

dauguma pritarta sprendimo projektą teikti svarstyti rajono Taryboje. 

Esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta.  

BALSAVO: „už“ - 20, „prieš“ - , nebalsavo – 1 (A. Pupšys).  
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NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1259 pridedamas. 

4. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. 

sprendimo Nr. T1-1193 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano 

patvirtinimo“ papildymo. 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekomonikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas. (08) 

Investicijų pritraukimo ir verslo vystymo programa papildoma nauja priemone 08.01.02.48 „Šilutės 

rajono savivaldybės seniūnijų administracinių pastatų sutvarkymas“. Bus remontuojami Šilutės, 

Juknaičių, Žemaičių Naumiesčio, Saugų seniūnijų administraciniai pastatai. Finansuojama savivaldybės 

biudžeto lėšomis – 126 900 Eur. Lėšos bus panaudotos per du metus. Komiteto narių balsų dauguma 

pritarta sprendimo projektą teikti svarstyti rajono Taryboje. 

Esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta.  

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1260 pridedamas. 

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

finansuojamų projektų sąrašo patvirtinimo.  

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Projekto tikslas - patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų 

2019 m. finansuojamų projektų sąrašą. Komisija, įvertinusi projektus siūlo remti 37 projektus, skiriant 

77 424 Eur. Komiteto narių balsų dauguma pritarta sprendimo projektą teikti svarstyti rajono Taryboje. 

Esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta.  

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1261 pridedamas. 

6. SVARSTYTA. Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų 

finansavimo Šilutės rajono gyventojams dydžio nustatymo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Projekto tikslas - nustatyti maksimalų perkamos ilgalaikės ar trumpalaikės 

socialinės globos išlaidų finansavimo dydį Šilutės rajono savivaldybės gyventojams. Komiteto narių 

balsų dauguma pritarta sprendimo projektą teikti svarstyti rajono Taryboje. 

Esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta.  

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1262 pridedamas. 

7. 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. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Tvarkos projekto 

pagrindinis tikslas – atlikti redakcinius Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo pataisas 

atsižvelgiant į naujas nuo 2019-01-01 įsigaliojančias Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos 

nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisas. Komiteto narių balsų dauguma pritarta sprendimo 

projektą teikti svarstyti rajono Taryboje. 

Esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta.  

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1263 pridedamas. 

8. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-02-19 sprendimo Nr. T1-

2425 „Dėl nepanaudotų lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo Šilutės rajono 

savivaldybėje kitoms savarankiškoms funkcijoms finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Tvarkos projekto 

pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad nepanaudotos savivaldybės biudžeto lėšos pirmiausia būtų 

naudojamos socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo sąlygoms gerinti ir darbo užmokesčiui didinti 

bei savivaldybės administracijoje dirbančių socialinių išmokų specialistų darbo užmokesčiui didinti, 

skiriant ne mažiau kaip 20 procentų šių lėšų. Komiteto narių balsų dauguma pritarta sprendimo projektą 

teikti svarstyti rajono Taryboje. 
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Esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta.  

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1264 pridedamas. 

9. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. 

sprendimo Nr. T1-1197 ,,Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos veiklos 

Šilutės rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo“ pakeitimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Komiteto nariai esminių klausimų, pasiūlymų bei pastabų projekto rengėjai 

nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta.  

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1265 pridedamas. 

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

skaičiaus nustatymo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Projekto tikslas - nustatyti Šilutės socialinių paslaugų centro didžiausią leistiną 

pareigybių skaičių – 122 etatus. Komiteto nariai esminių klausimų, pasiūlymų bei pastabų projekto 

rengėjai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta.  

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1266 pridedamas. 

11. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro didžiausio 

leistino pareigybių skaičiaus nustatymo ir įstaigos valdymo struktūros patvirtinimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Projekto tikslas - nustatyti Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos 

biuro didžiausią leistiną pareigybių skaičių 21,5. Komiteto nariai esminių klausimų, pasiūlymų bei 

pastabų projekto rengėjai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono 

Tarybos posėdyje. 

Esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta.  

BALSAVO: „už“ - 15, „prieš“ - , nebalsavo – 6 (A. Gečas, V. Gečas, Z. Jaunius, A. Kurlianskas, 

S. Tamašauskienė, L. Jagintavičienė).  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1267 pridedamas. 

12. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017-2019 metų visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių plano patvirtinimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Komiteto nariai esminių klausimų, pasiūlymų bei pastabų projekto rengėjai 

nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta.  

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1268 pridedamas. 

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

33 „Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Komiteto nariai esminių klausimų, pasiūlymų bei pastabų projekto rengėjai 

nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta.  

BALSAVO: „už“ - 12, „prieš“ – 1 (R. Stonkus), nebalsavo – 8 (A. Gečas, A. Pupšys, J. Jatautas, 

V. Gečas, Z. Jaunius, A. Kurlianskas, S. Tamašauskienė, L. Jagintavičienė).  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1269 pridedamas. 

14. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų atestacijos 2019-2021 metų programų tvirtinimo.  
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Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Komiteto nariai esminių klausimų, pasiūlymų bei pastabų projekto rengėjai 

nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta.  

BALSAVO: „už“ - 18, „prieš“ - , nebalsavo – 2 (Z. Jaunius, A. Kurlianskas).  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1270 pridedamas. 

15. SVARSTYTA. Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Komiteto nariai esminių klausimų, pasiūlymų bei pastabų projekto rengėjai 

nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta.  

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1271 pridedamas. 

16. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų kainų 

patvirtinimo.  

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Projekto tikslas - patvirtinti Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos teikiamų 

paslaugų kainas. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos 

posėdyje.  

Esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta.  

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1272 pridedamas. 

17. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo 

Nr. T1-1139 „Dėl švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Projekto tikslas - pakeisti didžiausią leistiną pareigybių skaičių Šilutės pirmojoje 

gimnazijoje. Etatas būtų finansuojamas iš Savivaldybės lėšų. Jo išlaikymui mėnesiui, neatskaičius 

mokesčių reikia apie 952 Eur, metams (su Sodros mokesčiais) – apie 9658 Eur. Komiteto nariai 

vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje.  

Esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta.  

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1273 pridedamas. 

18. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. 

sprendimo Nr. T1-1106 „Dėl Šilutės sporto mokyklos grupių skaičiaus  patvirtinimo“ pakeitimo. 

Lijana Jagintavičienė nusišalino nuo pateikto klausimo svarstymo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Projekto tikslas - patvirtinti nuo 2019 m. kovo 1 d. Šilutės sporto mokyklos 

grupių skaičių – 29. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono 

Tarybos posėdyje.  

Esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta.  

Kvorumas 20 tarybos narių. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1274 pridedamas. 

19. SVARSTYTA. Dėl ugdymo kokybės ir sporto plėtros programos priemonių plano lėšų 

patvirtinimo. 

Lijana Jagintavičienė nusišalino nuo pateikto klausimo svarstymo. 

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

sprendimo projektas apsvarstytas. Projekto tikslas - patvirtinti 2019 metų Sporto programos lėšų 

(296 800 Eur) paskirstymą. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono 

Tarybos posėdyje.  
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Esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta.  

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1275 pridedamas. 

20. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2018 metų 

veiklos ataskaitos patvirtinimo. 

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

sprendimo projektas apsvarstytas. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti 

rajono Tarybos posėdyje.  

Esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta.  

Kvorumas 21 tarybos narys. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1276 pridedamas. 

21. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo programos 2019 m.  projektų 

sąrašo patvirtinimo. 

Sandra Tamašauskienė nusišalino nuo pateikto klausimo svarstymo. 

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

sprendimo projektas apsvarstytas. Projekto tikslas - patvirtinti Jaunimo programos 2019 m. projektų 

sąrašą. Siūloma finansuoti 12 projektų. Iš jaunimo programos skiriamos lėšos ir Jaunimo savanoriškai 

tarnybai (3 000 eurų savanoriauti galės apie 10 jaunuolių). Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti 

sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje.  

Esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta.  

Kvorumas 20 tarybos narių. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1277 pridedamas. 

22. SVARSTYTA. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Renginių įgarsinimo paslaugos 

sukūrimas Šilutės rajone”  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę 

„Leader“. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Projekto tikslas - pritarti projektui „Renginių įgarsinimo paslaugos sukūrimas 

Šilutės rajone“ ir būti partneriu šiame projekte. Vainuto seniūnijos bendruomenė prie projekto tinkamų 

finansuoti išlaidų reikia prisidėti ne mažiau kaip 20 proc. savo lėšų.  Bendra projekto vertė – 71 586,63 

Eur. bendruomenės prisidėjimo dalis -11 832,50 Eur, taip pat reikalinga PVM kompensacija 12 424,13 

Eur, nes PVM paramos lėšomis nekompensuojamas. Bendruomenė lėšų neturi, o trūkstamai įnašo daliai 

padengti prašo, kad Šilutės rajono savivaldybė prisidėtu prie Vietos projekto bei būtų projekto partneriu. 

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

Esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta.  

Kvorumas 20 tarybos narys. 

BALSAVO: „už“ - 18, „prieš“ - , nebalsavo – 2 (A. Gečas, J. Jatautas).  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1278 pridedamas. 

23. SVARSTYTA. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Renginių apšvietimo paslaugos 

sukūrimas Šilutės rajone”  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę 

„Leader“. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Projekto tikslas - pritarti projektui „Renginių apšvietimo paslaugos sukūrimas 

Šilutės rajone“ ir būti partneriu šiame projekte. Gardamo kaimo bendruomenei „Tenenys“  prie projekto 

tinkamų finansuoti išlaidų reikia prisidėti ne mažiau kaip 20 proc. savo lėšų.  Bendra projekto vertė – 71 

586,63 Eur. bendruomenės prisidėjimo dalis -11 832,50 Eur,  taip pat reikalinga PVM kompensacija 

12424,13 Eur, nes PVM paramos lėšomis nekompensuojamas. Bendruomenė lėšų neturi, tačiau prie 

projekto prisidės, o trūkstamai įnašo daliai padengti prašo, kad Šilutės rajono savivaldybė prisidėtu prie 

Vietos projekto bei būtų projekto partneriu. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje.  
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Esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta.  

BALSAVO: „už“ - 17, „prieš“ - , nebalsavo – 2 (A. Gečas, J. Jatautas).  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1279 pridedamas. 

24. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos 2018 metų programos priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. 

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

sprendimo projektas apsvarstytas. Komiteto nariai esminių klausimų, pasiūlymų bei pastabų projekto 

rengėjai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta.  

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1280 pridedamas. 

25. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 20 d. 

sprendimo Nr. T1-730 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos bei tvarkymo 

taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. 

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

sprendimo projektas apsvarstytas. Komiteto nariai esminių klausimų, pasiūlymų bei pastabų projekto 

rengėjai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta.  

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1281 pridedamas. 

26. SVARSTYTA. Dėl energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose 

programos - 4 patvirtinimo. 

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

sprendimo projektas apsvarstytas. Komiteto nariai esminių klausimų, pasiūlymų bei pastabų projekto 

rengėjai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje.     

Esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1282 pridedamas. 

27. SVARSTYTA. Dėl automobilio priekabos - mobilios scenos naudojimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo. 

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

sprendimo projektas apsvarstytas. Projekto tikslas - patvirtinti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios 

automobilio priekabos – mobilios scenos naudojimo tvarką. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti 

sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje.  

Esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta.  

BALSAVO: „už“ - 17, „prieš“ - , nebalsavo – 3 (A. Gečas, J. Jatautas, L. Jagintavičienė).  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1283 pridedamas. 

28. SVARSTYTA. Dėl viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės 

nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo. 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekomonikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas. Komitete 

sprendimo projektas apsvarstytas. Komiteto nariai esminių klausimų, pasiūlymų bei pastabų projekto 

rengėjai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje.     

Esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta.  

BALSAVO: „už“ - 16, „prieš“ - 0, nebalsavo – 4 (Z. Jaunius, A. Kurlianskas, 

S. Tamašauskienė, L. Jagintavičienė)  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1284 pridedamas. 

29. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto, kuriam 2019 metais taikomas 3 procentų 

mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo. 

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

sprendimo projektas apsvarstytas. Komiteto nariai esminių klausimų, pasiūlymų bei pastabų projekto 

rengėjai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta.  
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BALSAVO: „už“ - 18, „prieš“ - 0, nebalsavo – 0.  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1285 pridedamas. 

30. SVARSTYTA. Dėl leidimo naudotis mokyklos pastato patalpomis. 

Laimutė Uselienė nusišalino nuo pateikto sprendimo projekto svarstymo. 

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

sprendimo projektas apsvarstytas. Projekto tikslas - leisti Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos 

Gardamo progimnazijos skyriui naudotis Šilutės r. sav., Gardame, Martyno Mažvydo g. 4, esančio 

mokyklos pastato patalpomis, bendras plotas 739,25 kv. m; patalpų plotas 375,59 kv. m. Komiteto nariai 

vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta.  

Kvorumas 18 tarybos narių. 

BALSAVO: „už“ - 17, „prieš“ - 0, nebalsavo – 0.  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1286 pridedamas. 

31. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimo Nr. T1-

396 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės 

biudžetinėms įstaigoms” 1.4 punkto pakeitimo. 

Laimutė Uselienė nusišalino nuo pateikto sprendimo projekto svarstymo. 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekomonikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas. Komitete 

sprendimo projektas apsvarstytas. Projekto tikslas - perimti iš Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio 

gimnazijos Šilutės r. sav., Gardame, Martyno Mažvydo g. 4, esantį sandėlio pastatą. Komiteto nariai 

vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta.  

BALSAVO: „už“ - 18, „prieš“ - 0, nebalsavo – 0.  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1287 pridedamas. 

32. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių 

nekilnojamųjų daiktų nurašymo. 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekomonikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas. Komitete 

sprendimo projektas apsvarstytas. Projekto tikslas - nurašyti Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančius nekilnojamuosius daiktus. Komiteto nariai esminių klausimų, pasiūlymų bei pastabų 

projekto rengėjai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos 

posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta.  

Kvorumas 19 tarybos narių. 

BALSAVO: „už“ - 18, „prieš“ - 0, nebalsavo – 0.  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1288 pridedamas. 

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

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekomonikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas. Komitete 

sprendimo projektas apsvarstytas. Komiteto nariai esminių klausimų, pasiūlymų bei pastabų projekto 

rengėjai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta.  

BALSAVO: „už“ - 18, „prieš“ - 0, nebalsavo – 0.  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1289 pridedamas. 

34. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-01-31 sprendimo Nr. T1-

1250 „Dėl pareiginės algos koeficiento bei 5 metų kadencijos nustatymo Šilutės rajono 

savivaldybės kontrolierei Jolitai Stonkuvienei ir Savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo 

patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekomonikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas. Komitete 

sprendimo projektas apsvarstytas. Projekto tikslas - Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierei bus 

nustatytas pareiginės algos koeficientas (pareiginės algos baziniu dydžiu) – 15,5. Komiteto nariai 

esminių klausimų, pasiūlymų bei pastabų projekto rengėjai nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti 

sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta.  
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BALSAVO: „už“ - 16, „prieš“ - 0, nebalsavo – 3 (J. Jatautas, S. Tamašauskienė, 

A. Kurlianskas).  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1290 pridedamas. 

35. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ir 

savivaldybės kontrolieriaus 2018 metų veiklos ataskaitos. 

Pranešėjas Zigmantas Jaunius, kontrolės komiteto pirmininkas. Komitete sprendimo projektas 

apsvarstytas. Projekto tikslas - Vietos savivaldos įstatymo ir Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka 

išklausyti Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ir Savivaldybės kontrolieriaus veiklos ataskaitą. 

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

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta.  

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1291 pridedamas. 

36. SVARSTYTA. Dėl lankytinos vietos pavadinimo patvirtinimo. 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. Projekto tikslas - patvirtinti lankytinos 

vietos Šilutės rajone pavadinimą „Aukštumalos pažintinis takas“. Regioninio parko direkcija prašo 

patvirtinti lankytinos vietos pavadinimą, kad galėtų įgyvendinti ES finansuojamą projektą.  

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta.  

BALSAVO: „už“ - 18, „prieš“ - 0, nebalsavo – 0.  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1292 pridedamas. 

37. SVARSTYTA. Dėl sutikimo perimti Valstybės turtą. 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. Projekto tikslas - sutikti perimti Šilutės 

rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškajai savivaldybių funkcijai įgyvendinti valstybei 

nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Macikų socialinės globos namų patikėjimo teise valdomą 

nekilnojamąjį turtą – Šilutės r. sav., Šilutės sen., Macikų k., Vilties g. 2, esantį sandėlio pastatą, bendras 

plotas 146,17 kv. m. 

Esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta.  

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1293 pridedamas. 

38. Kiti klausimai. 

Sandra Tamašauskienė perskaitė Šilutės rajono savivaldybės tarybos Tėvynės sąjungos – 

Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pareiškimą dėl galimai daromo spaudimo Šilutės rajono 

savivaldybės Nr. 47 rinkimų komisijos pirmininkui (pridedama). 

Vytautas Laurinaitis. Gautas skundas iš Šilutės rajono savivaldybės Nr. 47 rinkimų komisijos 

narės dėl Komunikacijos skyriaus vyr. specialisto Antano Balvočiaus daromo spaudimo. Bus pradėtas 

tarnybinis patikrinimas. Po to bus atliktas tyrimas ir dėl TS-LKD frakcijos skundo. 

Zigmantas Jaunius. Vasario 16-os dienos minėjimo metu Šilutės rajono savivaldybės meras 

šilutiškius vaišino „Tikro mero“ koše. Ar nebuvo nusižengta LR savivaldybių tarybų rinkimų įstatymui? 

Vytautas Laurinaitis. Ši akcija iš anksto buvo suderinta su Vyriausiąja rinkimų komisija. Tai 

tęstinė akcija, kuri yra vykdoma trejus metus iš eilės. 

Posėdis baigtas 15.20 val. 

 

 

Posėdžio pirmininkas      Vytautas Laurinaitis  

 

 

Tarybos sekretorius      Andrius Jurkus 

 

 

Posėdžio sekretorė      Dovilė Pauparytė  
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1 priedas 

Šilutės rajono savivaldybės VIII šaukimo tarybos 44 - ojo posėdžio, 

įvykusio 2019 m. vasario 21 d. 14.00 val., 

dalyvavusių asmenų sąrašas: 

  

Eil. 

Nr. 

Vardas, Pavardė Pareigos 

1.  Inesa Murauskienė -Savivaldybės mero patarėja 

2.  Virgilijus Pozingis -Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 

3.  Arvydas Bielskis -Personalo ir teisės skyriaus vedėjas 

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

5.  Dalia Bernotienė -Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė 

6.  Aurelija Tamašauskienė -Vidaus audito skyriaus vedėja 

7.  Dorita Mongirdaitė -Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja 

8.  Jolita Stonkuvienė -Savivaldybės kontrolierė 

9.  Rasa Žemailienė -Švietimo skyriaus Ugdymo kokybės poskyrio vedėja 

10.  Rimantė Čiūtienė -Švietimo skyriaus vyr. specialistė 

11.  Vilma Griškevičienė -Kultūros skyriaus vedėja 

12.  Jurgita Skobienė -Kultūros skyriaus vyr. specialistė 

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

14.  Stanislova Dilertienė -Ūkio skyriaus vedėja 

15.  Zita Tautvydienė - Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

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

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

18.  Mindaugas Budvytis -Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas - gamtosaugininkas 

19.  Vida Rimkutė -Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vyr. 

specialistė 

20.  Inga Užgalienė -Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vyr. 

specialistė 

 

 


