
 
 

ŠILUTĖS RAJONO  SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

8 - OJO ŠAUKIMO TARYBOS 45-OJO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2019-03-28 Nr. T3-282 (45) 

Šilutė 

 

Posėdis įvyko 2019 m. kovo 28 d. 14.00 – 15.45 val. 

Posėdžio pirmininkas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. 

Posėdžio sekretorė Dovilė Pauparytė, Tarybos sekretoriato viešojo administravimo institucijos 

specialistė. 

Posėdyje dalyvavo 23 Tarybos nariai. 

Nedalyvavo Alfonsas Vanagas ir Vidmantas Gečas (pateisinama priežastis). 

Ričardas Stonkus į posėdį vėlavo. 

Posėdyje dalyvavusių asmenų sąrašas pridedamas (1 priedas). 

Balsų skaičiavimo grupė – Arūnas Pupšys ir Lijana Jagintavičienė (jeigu neveiktų elektroninė 

balsų skaičiavimo sistema). 

 

DARBOTVARKĖ 

 

1.  Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras 

2.  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“ patikslinimo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

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

3.  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 Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

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

4.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano 

programų vykdymo 2018 metų ataskaitos patvirtinimo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

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

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

vykdymo 2018 metų tarpinės įgyvendinimo ataskaitos  

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

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

6.  Dėl  Savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimo Nr.T1-1258 ,,Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 
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Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja 

7.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių 

paslaugų poskyrio vedėja                                                            

8.  Dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Loreta Valienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų 

poskyrio vyr. specialistė 

9.  Dėl mokėjimo už Socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Loreta Valienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų 

poskyrio vyr. specialistė 

 

10.  Dėl mokinių priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 

tvarkos aprašo  patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Rasa Žemailienė, Ugdymo kokybės poskyrio vedėja, atliekanti 

Skyriaus vedėjo funkcijas                                                                            

11.  Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2018 metų veiklos 

ataskaitoms 

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotojas 

Projekto rengėja Rasa Žemailienė, Ugdymo kokybės poskyrio vedėja, atliekanti 

Skyriaus vedėjo funkcijas                                                                            

12.  Dėl klasių ir mokinių skaičiaus jose, priešmokyklinio ugdymo grupių  ir vaikų 

skaičiaus vidurkio grupėse Savivaldybės švietimo įstaigose 2019–2020 mokslo 

metais nustatymo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Rasa Žemailienė, Ugdymo kokybės poskyrio vedėja, atliekanti 

Skyriaus vedėjo funkcijas    

13.  Dėl pritarimo Šilutės švietimo pagalbos tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Rasa Žemailienė, Ugdymo kokybės poskyrio vedėja, atliekanti 

Skyriaus vedėjo funkcijas                                                                            

14.  Dėl pritarimo Šilutės sporto mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Rasa Žemailienė, Ugdymo kokybės poskyrio vedėja, atliekanti 

Skyriaus vedėjo funkcijas                                                                            

15.  Dėl pritarimo šilutės meno mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Rasa Žemailienė, Ugdymo kokybės poskyrio vedėja, atliekanti 

Skyriaus vedėjo funkcijas                                                                            

16.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės  2019 m.  sportininkų ugdymo centrų, sporto 

klubų ir kitų nevyriausybinių sporto organizacijų projektų sąrašo patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus specialistė 
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17.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus specialistė 

18.  Dėl Jaunimo atstovų rinkimų į Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų 

tarybą organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus specialistė 

19.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos finansavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus specialistė 

20.  Dėl Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 2019 m. veiklos plano  

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Alvyda Vidrinskienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė 

21.  Dėl Šilutės kamerinio dramos teatro 2019 metų sezoninės kūrybinės veiklos 

programos patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja 

22.  Dėl pritarimo įgyvendinti  „Nemokamo bevielio interneto tinklo plėtra Šilutės 

rajono savivaldybėje“  projektą 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

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

specialistė 

23.  Dėl pritarimo dalyvauti  2014-2020 metų Interreg Lietuvos ir Rusijos  

bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Šilutės ir Slavsko miestų 

kultūros paveldo objektų pritaikymas turistiniams bei kultūriniams 

poreikiams“ („Adaptation  of cultural heritage objects to tourist and cultural 

needs in Silute and Slavsk cities” (Silute-Slavsk Acho) 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

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

specialistė 

24.  Dėl sutikimo perimti valstybės turtą 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

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

25.  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Bikavėnų kaimo 

bendruomenei 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

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

26.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-06-28 sprendimo Nr. T1-1078 „Dėl 

turto perdavimo pagal panaudos sutartį Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnybai prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos” pakeitimo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

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

PPS03KJ.docx
PPS03KJ.docx
PPS03KJ.docx
PPS03KJ.docx
PPS03KJ.docx
PPS03KJ.docx
PPS03KJ.docx
PPS03KJ.docx
PPS03KJ.docx
PPS03KJ.docx
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27.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-05-31 sprendimo Nr. T1-1055 „Dėl 

turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei 

„Šilutės šilumos tinklai“ pakeitimo ir turto perdavimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

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

28.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-09-26 sprendimo Nr. T1-875 „Dėl 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų bei jų dalių 

perdavimo“ pakeitimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

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

29.  Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ 2018 metų 

metinei veiklos ataskaitai 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

30.  Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ 2018 metų 

metinei veiklos ataskaitai 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

31.  Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės autobusų parkas“ 2018 

metų metinei veiklos ataskaitai 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

32.  Dėl Šilutės Hugo Šojaus muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo  

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

33.  Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės metinių finansinių ataskaitų rinkinio 

patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai  

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

34.  Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro metinių 

finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai  

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

35.  Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro metinių 

finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai  

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

36.  Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos metinių finansinių ataskaitų 

rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

37.  Dėl Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo  

file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2019%20metai/Kovo-28d/Registruoti/TUR18sKVJP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2019%20metai/Kovo-28d/Registruoti/TUR18sKVJP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2019%20metai/Kovo-28d/Registruoti/TUR18sKVJP.doc
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2019%20metai/Kovo-28d/Registruoti/TUR18sKVJP.doc
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Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

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

38.  Dėl leidimo nurašyti Valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

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

39.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. 

specialistė 

40.  Dėl pavadinimo gatvei suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo 

Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio sen., Budrikų k. ir Buikiškės k. bei Šilutės 

sen., Traksėdžių k. 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. 

specialistė 

41.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-

118 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 

pakeitimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius 

42.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės 

administracijos 2018 metų veiklos ataskaitos 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė 

43.  Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos ir mero 2018 metų veiklos ataskaitos 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius 

Papildomi klausimai: 

44.  Dėl žemės sklypo motokroso trasai pirkimo 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras 

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

45.  Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos metinių finansinių ataskaitų 

rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai  

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras 

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

 

46.  Kiti klausimai. 

 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės. 

Užsiregistravo 22 Tarybos nariai. 

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

Algirdas Gečas ir Sandra Tamašauskienė pareiškė apie nusišalinimą 11 „Dėl pritarimo Šilutės 

rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2018 metų veiklos ataskaitoms“ bei 16 „Dėl Šilutės rajono 
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savivaldybės  2019 m.  sportininkų ugdymo centrų, sporto klubų ir kitų nevyriausybinių sporto 

organizacijų projektų sąrašo patvirtinimo“ klausimais. 

Laimutė Uselienė pareiškė apie nusišalinimą 11 klausimu „Dėl pritarimo Šilutės rajono 

savivaldybės švietimo įstaigų 2018 metų veiklos ataskaitoms“. 

Saulius Vytuvis pareiškė apie nusišalinimą 27 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-

05-31 sprendimo Nr. T1-1055 „Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei 

bendrovei „Šilutės šilumos tinklai“ pakeitimo ir turto perdavimo“ bei 30 „Dėl pritarimo uždarosios 

akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ 2018 metų metinei veiklos ataskaitai“ klausimais. 

Tarybos narių nusišalinimui pritarta bendru tarybos narių sutarimu. 

Vytautas Laurinaitis. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 45-ojo posėdžio darbotvarkė 

patvirtinta Savivaldybės mero 2019 m. kovo 21 d. potvarkiu Nr. M1-15. Darbotvarkę sudaro 42 

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“ – 22,, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

2. 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“ patikslinimo. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas. Komitete 

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

ir vienbalsiai pritarė sprendimo projektą teikti svarstyti rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1294 pridedamas. 

3. 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 Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas. Komitete 

sprendimo projektas apsvarstytas. Šiuo sprendimu yra papildomas Šilutės rajono savivaldybės 2019-

2021 m. strateginis veiklos planas, patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 

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

patvirtinimo“ į (04) Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programą įrašant naują priemonę: 

(08) Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programa papildoma nauja priemone 

04.03.02.07. „Savižudybių prevencijos vykdymas Pagėgių savivaldybėje“. Strateginį veiklos planą 

būtina papildyti nauja priemone, nes LR SAM ministras patvirtino 2019 m. skiriamą specialiąją dotaciją 

valstybinėms visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, kurioje numatyta nauja priemonė –  

užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių 

prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimą. Šios priemonės 

finansavimui skirta 9 900,00 Eur. Šią priemonę vykdys Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės 

sveikatos biuras, o lėšas skirs Pagėgių savivaldybė. 

Komiteto nariai esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikė ir vienbalsiai pritarė 

sprendimo projektą teikti svarstyti rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 21, „prieš“ – 1 (A. Jakas), nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1295 pridedamas. 

4. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano 

programų vykdymo 2018 metų ataskaitos patvirtinimo. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas. Komitete 

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

ir vienbalsiai pritarė sprendimo projektą teikti svarstyti rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 
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BALSAVO: „už“ – 19, „prieš“ – 0, nebalsavo – 3 (A. Jakas, Z. Jaunius, A. Kurlianskas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1296 pridedamas. 

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

plano vykdymo 2018 metų tarpinės įgyvendinimo ataskaitos. 

 Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas. Komitete 

sprendimo projektas apsvarstytas. Vadovaudamosi Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 

25 d. sprendimu Nr. T1-849 patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės strateginio planavimo metodika, 

Savivaldybės biudžetinės bei viešosios įstaigos, bendradarbiaudamos su kuruojančiais padaliniais, o 

Savivaldybės padaliniai, bendradarbiaudami su Planavimo ir plėtros skyriumi, rengia strateginių veiklos 

planų projektus. Patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2015-2024 metams 

tarpinę įgyvendinimo ataskaitą už 2018 metus.  

Komiteto narių balsų dauguma pritarta sprendimo projektą teikti rajono tarybos posėdyje.  

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1297 pridedamas. 

6. SVARSTYTA. Dėl  Savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimo Nr.T1-1258 ,,Dėl 

Šilutės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas. Komitete 

sprendimo projektas apsvarstytas. Savivaldybės biudžetas tikslinamas dėl šių priežasčių: 

1. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 1K-284 „Dėl 

dotacijos skyrimo“ savivaldybei skirta 23 040 eurų dotacija, nuosavų lėšų indėliui bendrai iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamiems projektams finansuoti. 

2. Vadovaujantis iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo 

projekto Nr.08.1.2-CPVA-R-408-31-0007 ,,Socialinių būstų įsigijimas Šilutės rajono savivaldybėje“ 

2016 m. rugsėjo 30 d. sutartimi Nr.08.1.2-CPVA-R-408-31-0007 Savivaldybei socialiniams būstams 

įsigyti skirta 16 000 eurų. 

3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2019 m. kovo 12 d. įsakymu Nr.V-

200 Šilutės rajono savivaldybei skirta 20 460 euras tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinatoriaus pareigybei išlaikyti. 20 165 eurai skiriama koordinatoriaus darbo užmokesčiui.  

Komiteto narių balsų dauguma pritarta sprendimo projektą teikti rajono tarybos posėdyje.  

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1298 pridedamas. 

7. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų plano 

patvirtinimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Komiteto nariai esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikė ir vienbalsiai 

pritarė sprendimo projektą teikti svarstyti rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1299 pridedamas. 

8. SVARSTYTA. Dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Komiteto nariai esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikė ir vienbalsiai 

pritarė sprendimo projektą teikti svarstyti rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1300 pridedamas. 

9. SVARSTYTA. Dėl mokėjimo už Socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo. 
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Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Tvarkoje pakeisti 

terminai, kad socialinių paslaugų gavėjams nebūtų ,,klijuojamos etiketės“, nes asmenys ir taip patiria 

socialinių sunkumų. Pvz., socialinės rizikos asmuo į socialinę riziką patiriantis asmuo, socialinės rizikos 

vaikas į socialinę riziką patiriantis vaikas. Socialinių paslaugų įstatymas bei nutarimas dėl mokėjimo už 

socialines paslaugas yra nuolat koreguojami, todėl keičiama ir punktų formuluotė, t. y. pritaikoma nauja 

redakcija. Pvz., valstybinių šalpos išmokų įstatymas į tikslinių išmokų įstatymą. Tvarkos aprašas 

suderintas su galiojančiais teisės aktais. 

Komiteto narių balsų dauguma pritarta sprendimo projektą teikti svarstyti rajono Tarybos 

posėdyje.  

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1301 pridedamas. 

10. SVARSTYTA. Dėl mokinių priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklas tvarkos aprašo  patvirtinimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Komiteto nariai esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikė ir vienbalsiai 

pritarė sprendimo projektą teikti svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1302 pridedamas. 

11. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2018 metų 

veiklos ataskaitoms. 

Algirdas Gečas, Laimutė Uselienė ir Sandra Tamašauskienė nusišalina nuo pateikto sprendimo 

projekto svarstymo. 

Į posėdžio darbą įsijungė Ričardas Stonkus 14.10 val. 

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotojas. Komitete 

sprendimo projektas apsvarstytas. Parengto projekto tikslas - pritarti Šilutės rajono savivaldybės 

švietimo įstaigų 2018 metų veiklos ataskaitoms. Komitete sprendimo projektui vienbalsiai pritarta.  

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

Kvorumas 20 tarybos narių. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1303 pridedamas. 

12. SVARSTYTA. Dėl klasių ir mokinių skaičiaus jose, priešmokyklinio ugdymo grupių  

ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse Savivaldybės švietimo įstaigose 2019–2020 mokslo metais 

nustatymo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Komiteto nariai esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikė ir vienbalsiai 

pritarė sprendimo projektą teikti svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

Kvorumas 23 tarybos nariai. 

BALSAVO: „už“ – 22, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (A. Gečas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1304 pridedamas. 

13. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Šilutės švietimo pagalbos tarnybos 2018 metų veiklos 

ataskaitai. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Komiteto nariai esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikė ir vienbalsiai 

pritarė sprendimo projektą teikti svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 23, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1305 pridedamas. 

14. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Šilutės sporto mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai. 
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Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Komiteto nariai esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikė ir vienbalsiai 

pritarė sprendimo projektą teikti svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 23, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1306 pridedamas. 

15. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Šilutės meno mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Komiteto nariai esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikė ir vienbalsiai 

pritarė sprendimo projektą teikti svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 23, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1307 pridedamas. 

16. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės  2019 m.  sportininkų ugdymo centrų, 

sporto klubų ir kitų nevyriausybinių sporto organizacijų projektų sąrašo patvirtinimo. 

Algirdas Gečas ir Sandra Tamašauskienė nusišalino nuo pateikto sprendimo projekto 

svarstymo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Komisija, vertindama projektus, dėmesį kreipė į tai, kad būtų pateikti visi būtini 

dokumentai, pateiktos praeitų metų ataskaitos, projekto biudžetas ir numatoma veikla nebūtų du skirtingi 

dalykai. Konkursui buvo pateikti 22 projektai. Iš savivaldybės prašoma suma: 64 284 eurai. Komisija 

atsižvelgdama į nuostatus ir į pateiktus projektus lėšas išskirstė: olimpinėms sporto šakoms skyrė 9 050 

Eur;  neolimpinėms sporto šakoms skyrė 2 450 Eur;  techninėms sporto šakoms skyrė 5 600 Eur;  

seniūnijų sporto klubams skyrė 400 Eur. Komisijos sprendimu rezerve nuspręsta palikti 10 000 eurų 

(pagal nuostatus ne mažiau 25 proc. nuo visos programos sumos). Sportininkų skatinimui – 4 000 (pagal 

nuostatus ne mažiau 10 proc. nuo visos programos sumos). Siūloma finansuoti 21 projektą. 

Komiteto narių balsų dauguma sprendimo projektą pritarta teikti rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

Kvorumas 21 tarybos narys. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1308 pridedamas. 

17. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų 

patvirtinimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Komiteto nariai esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikė ir vienbalsiai 

pritarė sprendimo projektą teikti svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

Kvorumas 23 tarybos nariai.  

BALSAVO: „už“ – 23, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1309 pridedamas. 

18. SVARSTYTA. Dėl Jaunimo atstovų rinkimų į Šilutės rajono savivaldybės jaunimo 

reikalų tarybą organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Komiteto nariai esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikė ir vienbalsiai 

pritarė sprendimo projektą teikti svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 23, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1310 pridedamas. 

19. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos 

finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2019%20metai/Kovo-28d/Registruoti/SVI04sVJKPR.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2019%20metai/Kovo-28d/Registruoti/SVI04sVJKPR.docx
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Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Komiteto nariai esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikė ir vienbalsiai 

pritarė sprendimo projektą teikti svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 23, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1311 pridedamas. 

20. SVARSTYTA. Dėl Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 2019 m. veiklos plano. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Komiteto nariai esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikė ir vienbalsiai 

pritarė sprendimo projektą teikti svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 23, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1312 pridedamas. 

21. SVARSTYTA. Dėl Šilutės kamerinio dramos teatro 2019 metų sezoninės kūrybinės 

veiklos programos patvirtinimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Komiteto nariai esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikė ir vienbalsiai 

pritarė sprendimo projektą teikti svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 21, „prieš“ – 0, nebalsavo – 2 (Z. Jaunius, A. Kurlianskas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1313 pridedamas. 

22. SVARSTYTA. Dėl pritarimo įgyvendinti  „Nemokamo bevielio interneto tinklo plėtra 

Šilutės rajono savivaldybėje“  projektą. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas. Komitete 

sprendimo projektas apsvarstytas. Projekto tikslas –  įrengti nemokamą bevielį interneto ryšį Šilutės 

parkuose ir skveruose. Maksimali projekto vertė 15000,00 Eur. Paramos intensyvumas 100 procentų. 

Komiteto nariai esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikė ir vienbalsiai pritarė sprendimo 

projektą teikti svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1314 pridedamas. 

23. SVARSTYTA. Dėl pritarimo dalyvauti  2014-2020 metų Interreg Lietuvos ir Rusijos  

bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Šilutės ir Slavsko miestų kultūros paveldo 

objektų pritaikymas turistiniams bei kultūriniams poreikiams“ („Adaptation  of cultural heritage 

objects to tourist and cultural needs in Silute and Slavsk cities” (Silute-Slavsk Acho). 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas. Projekto 

pagrindinis tikslas - pastato - sanatorijos, esančios Katalikų bažnyčios g. 3, Šilutėje, tvarkybos darbų 

(išskyrus stogą), paprastojo remonto atlikimas ir pastato gydymo paskirties keitimas į kitos paskirties 

patalpas pritaikant daugiafunkciniam Šilutės miesto bendruomenės centrui. 

Pagal preliminarų paskaičiavimą šio dviejų metų trukmės projekto vertė – 900 000,00  eurų. 

Šilutės rajono savivaldybės administracija, savo veikloms finansuoti, pretenduoja į 800 000,00 eurų 

vertės finansavimą. 90 procentų lėšų bus kompensuojama 2014-2020 m. INTERREG Lietuvos 

Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis, 10 procentų – nuosavas indėlis.  

Komiteto narių balsų dauguma sprendimo projektą pritarta teikti rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 21, „prieš“ – 0, nebalsavo – 2 (Z. Jaunius, A. Kurlianskas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1315 pridedamas. 

24. SVARSTYTA. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas. Projekto 

pagrindinis tikslas - sutikti perimti Šilutės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms 

file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2019%20metai/Kovo-28d/Registruoti/PPS03KJ.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2019%20metai/Kovo-28d/Registruoti/PPS03KJ.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2019%20metai/Kovo-28d/Registruoti/PPS03KJ.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2019%20metai/Kovo-28d/Registruoti/PPS03KJ.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2019%20metai/Kovo-28d/Registruoti/PPS03KJ.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2019%20metai/Kovo-28d/Registruoti/PPS03KJ.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2019%20metai/Kovo-28d/Registruoti/PPS03KJ.docx
file://///192.168.0.28/projektai$/Tarybos_projektai_2011-2018/2019%20metai/Kovo-28d/Registruoti/PPS03KJ.docx
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savivaldybių funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausančius šiuo metu Lietuvos 

nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomus leidinius pagal priedą. 

Perimtą turtą perduoti patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Šilutės rajono 

savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai įstatuose numatytai veiklai vykdyti. 

Komiteto nariai esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikė ir vienbalsiai pritarė 

sprendimo projektą teikti svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 23, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1316 pridedamas. 

25. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Bikavėnų 

kaimo bendruomenei.  

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas. Projekto 

pagrindinis tikslas - perduoti pagal panaudos sutartį neatlygintinai valdyti ir naudotis penkerių metų 

laikotarpiui asociacijai Bikavėnų kaimo bendruomenei, įstatuose numatytai veiklai vykdyti Savivaldybei 

nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – Šilutės r. sav., Vainuto sen., Bikavėnų k., Jūros g. 

11, esančio kultūros namų pastato 16,79 kv. m ploto dalį. Komiteto nariai esminių klausimų, pastabų bei 

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

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1317 pridedamas. 

26. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-06-28 sprendimo Nr. T1-

1078 „Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo 

tarnybai prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos” pakeitimo. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas. Komitete 

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

ir vienbalsiai pritarė sprendimo projektą teikti svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 23, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1318 pridedamas. 

27. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-05-31 sprendimo Nr. T1-

1055 „Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės 

šilumos tinklai“ pakeitimo ir turto perdavimo. 

Saulius Vytuvis nusišalina nuo pateikto sprendimo projekto svarstymo.  

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

sprendimo projektas apsvarstytas. UAB „Šilutės šilumos tinklai“ įgyvendins Europos Sąjungos fondų 

lėšomis finansuojamą projektą „Rusnės gyvenvietės šilumos gamybos šaltinių skaičiaus optimizavimas 

ir kuro rūšies keitimas į biokurą“. Komiteto nariai esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikė 

ir vienbalsiai pritarė sprendimo projektą teikti svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

Kvorumas 22 tarybos nariai.  

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1319 pridedamas. 

28. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-09-26 sprendimo Nr. T1-

875 „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų bei jų dalių perdavimo“ 

pakeitimo. 

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

sprendimo projektas apsvarstytas. Šilutės rajono savivaldybės administracija įgyvendins Europos 

Sąjungos fondų lėšomis finansuojamą projektą „Šilutės miesto istorinio parko infrastruktūros 

sutvarkymas, skatinant aktyvų gyventojų poilsį ir laisvalaikį“. Komiteto nariai esminių klausimų, 

pastabų bei pasiūlymų nepateikė ir vienbalsiai pritarė sprendimo projektą teikti svarstyti rajono Tarybos 

posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 
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Kvorumas 23 tarybos nariai.  

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1320 pridedamas. 

29. SVARSTYTA. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ 2018 

metų metinei veiklos ataskaitai. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas. Komitete 

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

komiteto narių balsų dauguma pritarta sprendimo projektą teikti svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Vyko diskusija. Pasiūlymų, pastabų nepateikta.  

BALSAVO: „už“ – 22, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (L. Jagintavičienė). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1321 pridedamas. 

30. SVARSTYTA. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ 

2018 metų metinei veiklos ataskaitai. 

Saulius Vytuvis nusišalina nuo pateikto sprendimo projekto svarstymo. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas. Komitete 

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

komiteto narių balsų dauguma pritarta sprendimo projektą teikti svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

Kvorumas 22 tarybos nariai. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1322 pridedamas. 

31. SVARSTYTA. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės autobusų parkas“ 

2018 metų metinei veiklos ataskaitai. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas. Komitete 

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

komiteto narių balsų dauguma pritarta sprendimo projektą teikti svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

Kvorumas 23 tarybos nariai. 

BALSAVO: „už“ – 22, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (L. Jagintavičienė). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1323 pridedamas. 

32. SVARSTYTA. Dėl Šilutės Hugo Šojaus muziejaus teikiamų paslaugų kainų 

nustatymo. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas. Komitete 

sprendimo projektas apsvarstytas. Projekto tikslas - nustatyti ekspozicijos ir parodos „Mada tarpukario 

metais (1918-1938 m.)“ iš Aleksandro Vasiljevo fondo kolekcijos lankymo nuo 2019 m. gegužės 1 d. 

iki 2019 m. rugsėjo 28 d. bilietų kainas ir už fotonuotraukų su Muziejaus aksesuarais padarymą. 

Komiteto narių balsų dauguma sprendimo projektą pritarta teikti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 22, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (A. Jakas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1324 pridedamas. 

33. SVARSTYTA. Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės metinių finansinių ataskaitų 

rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas. Komitete 

sprendimo projektas apsvarstytas. Projekto tikslas - patvirtinti viešosios įstaigos Šilutės ligoninės 2018 

metų finansines ataskaitas, susipažinti su Įstaigos veikla 2018 metais. Komiteto nariai esminių klausimų, 

pastabų bei pasiūlymų nepateikė ir vienbalsiai pritarė sprendimo projektą teikti svarstyti rajono Tarybos 

posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 23, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1325 pridedamas. 

34. SVARSTYTA. Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 

metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai. 
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Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas. Komitete 

sprendimo projektas apsvarstytas. Pagrindinės veiklos pajamos – 1 707 875 Eur, pagrindinės veiklos 

sąnaudos –      1 698 616 Eur. Pagrindinės veiklos perviršis – 9 259 Eur. Kitos veiklos rezultatas – 9 294 

Eur. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – 469 Eur. Grynasis perviršis – 19 022 Eur. Komiteto 

nariai esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikė ir vienbalsiai pritarė sprendimo projektą teikti 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 20, „prieš“ – 0, nebalsavo – 3 (Z. Juanius, A. Kurlianskas, 

S. Tamašauskienė). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1326 pridedamas. 

35. SVARSTYTA. Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro 

metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas. Komitete 

sprendimo projektas apsvarstytas. Pagrindinės veiklos pajamos – 221 957 Eur, pagrindinės veiklos 

sąnaudos – 229351 Eur. Pagrindinės veiklos deficitas – 7 394 Eur. Kitos veiklos rezultatas – 0 Eur. 

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – 0 Eur. Grynasis deficitas – 7 394 Eur. . Komiteto nariai 

esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikė ir vienbalsiai pritarė sprendimo projektą teikti 

svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 23, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1327 pridedamas. 

36. SVARSTYTA. Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos metinių finansinių 

ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai. 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas. Komitete 

sprendimo projektas apsvarstytas. Pagrindinės veiklos pajamos – 106 661 Eur, pagrindinės veiklos 

sąnaudos – 114977 Eur. Pagrindinės veiklos deficitas – 8 316 Eur. Kitos veiklos rezultatas – 0 Eur. 

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – 0 Eur. Grynasis deficitas – 8 316 Eur. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 20, „prieš“ – 0, nebalsavo – 3 (A. Gečas, A. Kurlianskas, Z. Jaunius). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1328 pridedamas. 

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

pardavimo. 

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

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

komiteto narių balsų dauguma pritarta sprendimo projektą teikti svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 22, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (A. Gečas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1329 pridedamas. 

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

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

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

komiteto narių balsų dauguma pritarta sprendimo projektą teikti svarstyti rajono Tarybos posėdyje. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 23, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1330 pridedamas. 

39. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo 

patvirtinimo. 

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

sprendimo projektas apsvarstytas. Projekto tikslas - patvirtinti parengtą ir Valstybinės teritorijų 

planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos 

valstybinės priežiūros skyriaus patikrintą Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano (toliau 

keitimą. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje.  
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Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 21, „prieš“ – 0, nebalsavo – 2 (A. Gečas, A. Jakas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1331 pridedamas. 

40. SVARSTYTA. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo ir geografinių charakteristikų 

patikslinimo Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio sen., Budrikų k. ir Buikiškės k. bei Šilutės sen., 

Traksėdžių k. 

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

sprendimo projektas apsvarstytas. Projekto tikslas - suteikti pavadinimą gatvei, esančiai Šilutės r. sav., 

Žemaičių Naumiesčio sen., Budrikų k., ir patikslinti gatvių geografines charakteristikas Šilutės r. sav., 

Žemaičių Naumiesčio sen., Buikiškės k. bei Šilutės sen., Traksėdžių k., siekiant užtikrinti, kad duomenys 

būtų kuo tikslesni ir teisingesni deklaruojant gyvenamąją vietą, įmonę, įstaigą, organizaciją, 

nekilnojamąjį turtą, bei sudaryti galimybę suteikti trūkstamus numerius pastatams, patalpoms ir butams. 

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

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1332 pridedamas. 

41. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo 

Nr. T1-118 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Komitete sprendimo 

projektas apsvarstytas. Projekto tikslas - patikslinti Reglamentą, atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus. 

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

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 22, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (A. Gečas). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1333 pridedamas. 

42. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir 

savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos ataskaitos. 

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

sprendimo projektas pristatytas kaip informacija. Išklausę pateiktą informaciją komiteto nariai pastabų, 

siūlymų nepateikė. 

Administracijos direktorius Sigitas Šeputis trumpai pristatė 2018 metų veiklos ataskaitą.  

Sandra Tamašauskienė. Pareiškiu, kad šiuo ir sekančiu 43 klausimu „Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos ir mero 2018 metų veiklos ataskaitos“ Šilutės rajono savivaldybės tarybos mažuma 

(opozicija) susilaikys nuo balsavimo. 

BALSAVO: „už“ – 13, „prieš“ – 0, nebalsavo – 9 (A. Gečas, A. Jakas, R. Ambrozaitis, 

A. Pupšys, Z. Jaunius, A. Kurlianskas, R. Stonkus, S. Tamašauskienė, L. Jagintavičienė) . 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1334 pridedamas. 

43. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos ir mero 2018 metų veiklos 

ataskaitos. 

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

sprendimo projektas pristatytas kaip informacija. Išklausę pateiktą informaciją komiteto nariai pastabų, 

siūlymų nepateikė. 

Savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis trumpai pristatė 2018 metų veiklos ataskaitą.  

Vyko diskusija. Pastabų, pasiūlymų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 14, „prieš“ – 0, nebalsavo – 9 (A. Gečas, A. Jakas, R. Ambrozaitis, 

A. Pupšys, J. Jatautas, Z. Jaunius, A. Kurlianskas, R. Stonkus, S. Tamašauskienė). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1335 pridedamas. 

44. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypo motokroso trasai pirkimo. 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. Projekto tikslas - pirkti motokroso trasai 

įrengti Šilutės r. sav., Šilutės sen., Šilmeižių k., esantį kitos paskirties žemės sklypą, plotas  3,0007 ha, 

naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos už 13 500,00 Eur. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 22, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (L. Jagintavičienė). 
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NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1336 pridedamas. 

45. SVARSTYTA. Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos metinių finansinių 

ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai. 

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

įstaigos Juknaičių ambulatorijos 2018 metų finansines ataskaitas, susipažinti su Įstaigos veikla 2018 

metais. Pagrindinės veiklos pajamos – 124 039 Eur, pagrindinės veiklos sąnaudos – 128433 Eur. 

Pagrindinės veiklos deficitas – 4 394 Eur. Kitos veiklos rezultatas – -3 Eur. Grynasis deficitas – 4 397 

Eur. 

Klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta. 

BALSAVO: „už“ – 21, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (S. Tamašauskienė). 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1337 pridedamas. 

47. Kiti klausimai. 

Posėdis baigtas 15.45 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 45 - ojo posėdžio, 

įvykusio 2019 m. kovo 28 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 

21.  Alfredas Markvaldas -UAB „Šilutės vandenys“ direktorius 

 

 


