ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
8- OJO ŠAUKIMO TARYBOS 29-OJO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2017-11-30 Nr. T3-192 (29)
Šilutė
Posėdis įvyko 2017 m. lapkričio 30 d. 14.00 – 16.00 val.
Posėdžio pirmininkas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras.
Posėdžio sekretorė Dovilė Pauparytė, Tarybos sekretoriato vyresnioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 22 Tarybos nariai.
Nedalyvavo Steponas Kazlauskas, Tomas Budrikis, Sandra Tamašauskienė.
Posėdyje dalyvavusių asmenų sąrašas pridedamas (1 priedas).
Balsų skaičiavimo grupė – Ričardas Stonkus ir Arvydas Jakas (jeigu neveiktų elektroninė
balsų skaičiavimo sistema).
DARBOTVARKĖ
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės
Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras
Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr.
T1-548 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017-2019 m. strateginio veiklos plano
patvirtinimo“ papildymo
Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas
Projekto rengėja Lina Mauricienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė
Dėl Savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T1-581 „Dėl Šilutės
rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas
Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistė
Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių
skaičiaus nustatymo
Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė
Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja
Dėl Savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T1-584 „Dėl Šilutės
rajono savivaldybės švietimo įstaigų ir švietimo pagalbos tarnybos vadovų
darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir pareiginės algos
pastoviosios dalies koeficientų nustatymo“ pakeitimo
Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė
Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja
Dėl Aidos Vindžigelskienės paskyrimo laikinai eiti Šilutės lopšelio – darželio
„Raudonkepuraitė“ direktorės pareigas
Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė
Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė
Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ugdymo įstaigose
Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė
Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus darbuotoja
Dėl Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro didžiausio leistino
pareigybių skaičiaus nustatymo ir pareigybių skaičiaus nustatymo normatyvo
ugdymo įstaigose patvirtinimo
Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė
Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus darbuotoja
Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1118 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“
pakeitimo
Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas
Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius
Dėl Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų ir kontroliuojamų
įmonių vadovų 2017 metų ataskaitų pateikimo Šilutės rajono savivaldybės
administracijos direktoriui grafiko patvirtinimo
Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas
Projekto rengėjas Romualdas Eglinskas, Komunikacijos skyriaus vedėjas
Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendruomeninių rėmimo programos tvarkos
aprašo patvirtinimo
Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko
pavaduotoja
Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė
Dėl energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos – 3
papildymo
Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko
pavaduotoja
Projekto rengėjas Eugenijus Bistrickas, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas
Dėl Šilutės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių
su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo
Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko
pavaduotoja
Projekto rengėjas Jonas Čeponis, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistassanitarijos inspektorius
Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties projektui
Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko
pavaduotoja
Projekto rengėja Lina Mauricienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė
Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Švėkšnos sinagogos avarinės grėsmės
pašalinimas“
Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas
Projekto rengėja Simona Bokštaitė- Dryžienė, Planavimo ir plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė
Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2018 metų
fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir mokesčio lengvatų patvirtinimo
Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas
Projketo rengėja Alina Overlingaitė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė
Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šilutės rajono savivaldybės Traksėdžių
žiemos polderio rekonstrukcija“
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Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko
pavaduotoja
Projekto rengėja Alva Olberkienė, Kaimo reikalų skyriaus vyr. specialistė
18.
Dėl pritarimo susitarimui plėtoti infrastruktūrą
Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas
Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, Ūkio skyriaus vyr. specialistas
19.
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ įstatinio kapitalo
mažinimo
Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas
Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja
20.
Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms
įstaigoms
Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas
Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė
21.
Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimo Nr. T1-115 „Dėl
nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis politinėms partijoms“
pakeitimo
Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas
Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė
22.
Dėl turto perėmimo iš Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro ir
perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms
Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas
Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė
23.
Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių Šilutės rajono savivaldybės
patikėjimo teise valdomo žemės sklypo dalių išnuomojimo aukcione
Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas
Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė
24.
Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės rajono savivaldybės
priešgaisrinei tarnybai
Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas
Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė
25.
Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šylių kaimo bendruomenei
„Švylys“
Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko
pavaduotoja
Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė
26.
Dėl turto perėmimo iš Žemaičių krašto etnokultūros centro ir perdavimo
patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms
Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas
Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė
27.
Dėl tilto gatvės geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės r. sav.,
Gardamo sen., Šylių k.
Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko
pavaduotoja
Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr.
specialistė
Papildomas klausimas:
28.
Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-02-18 sprendimo Nr. T1-233 „Dėl
turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartis uždarajai akcinei bendrovei
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29.

„Šilutės šilumos tinklai” pakeitimo
Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras
Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė
Kiti klausimai

1. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės.
Užsiregistravo 22 Tarybos nariai.
Vytautas Laurinaitis. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 29-ojo posėdžio darbotvarkė
patvirtinta Savivaldybės mero 2017 m. lapkričio 23 d. potvarkiu Nr. M1-67. Posėdžio darbotvarkę
sudaro 26 sprendimo projektai, kurie buvo apsvarstyti komitetų posėdžių metu, bei vienas papildomas
klausimas „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-02-18 sprendimo Nr. T1-233 „Dėl turto
perdavimo pagal turto patikėjimo sutartis uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės šilumos tinklai”
pakeitimo“.
Alfonsas Vanagas. Pareiškiu, kad nusišalinu nuo 16 „Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi
turint verslo liudijimą, 2018 metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir mokesčio lengvatų
patvirtinimo“ bei 18 „Dėl pritarimo susitarimui plėtoti infrastruktūrą“ darbotvarkės klausimų.
Laimutė Uselienė. Pareiškiu, kad nusišalinu nuo 3 „Dėl Savivaldybės tarybos 2017-02-23
sprendimo Nr. T1-581 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“
bei 25 „Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šylių kaimo bendruomenei „Švylys“ darbotvarkės
klausimų.
Algirdas Gečas. Pareiškiu, kad nusišalinu 3 „Dėl Savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo
Nr. T1-581 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“
darbotvarkės klausimu.
Saulius Vytuvis. Pareiškiu, kad nusišalinu nuo 28 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos
2016-02-18 sprendimo Nr. T1-233 „Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartis uždarajai
akcinei bendrovei „Šilutės šilumos tinklai” pakeitimo“ darbotvarkės klausimu.
Vytautas Laurinaitis. Siūlau balsuoti dėl pritarimo tarybos narių nusišalinimui.
BALSAVO: „už“ – 20, „prieš“ – 0, nebalsavo – 2 (A. Pupšys, A. Gečas).
NUTARTA. Pritarti Tarybos narių nusišalinimui.
Arūnas Pupšys. Siūlau iš darbotvarkės išimti 6 klausimą „Dėl Aidos Vindžigelskienės
paskyrimo laikinai eiti Šilutės lopšelio – darželio „Raudonkepuraitė“ direktorės pareigas“. Manau, šias
pareigas, pagal pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas, privalo eiti įstaigos direktoriaus
pavaduotojas, kol konkurso būdu nebus paskirtas įstaigos vadovas.
Vytautas Laurinaitis. Šiuo metu vadovų neturi net trys šveitimo įstaigos. Įstaigai vadovaujant
direktoriaus pavaduotojui susiduriama su didele problema, kada norint eiti atostogų arba direktoriaus
pavaduotojui susirgtus, pavaduoti nėra kam. Tokios praktikos skiriant laikinus vadovus, laikomasi ir
kitose Lietuvos savivaldybėse, o per tą laiką bus ieškomas naujas vadovas. Ir šis paskyrimas neturi
jokios garantijos, kad laikinas vadovas taps ir nuolatiniu vadovu. Džiaugiamės, jog vis tik atsiranda
žmonių, kurie neturėdami garantijų imasi vadovauti įstaigoms. Siūlau balsuoti dėl Arūno Pupšio
pateikto siūlymo.
BALSAVO: „už“ – 9 (A. Pupšys, R. Ambrozaitis, J. Jatautas, A. Jakas, A. Gečas, V. Gečas,
Z. Jaunius, A. Kurlianskas, P. Tunaitis), prieš“ – 11 (A. Martinkus, A. Vanagas, S. Vytuvis,
A. Kubaitis, G. Kimbrienė, R. Stonkus, L. Uselienė, V. Bendaravičius, V. Pavilonis, A. BEkeris,
V. Laurinaitis), nebalsavo – 2 (V. Kainovaitis, D. Žebelienė).
NUTARTA. Neišimti sprendimo projekto iš posėdžio darbotvarkės. Klausimas svarstomas.
Vytautas Laurinaitis. Siūlau balsuoti dėl pateiktos posėdžio darbotvarkės.
Posėdžio darbotvarkė patvirtinta: „už“ – 20, „prieš“ – 0, nebalsavo – 2 (A. Kurlianskas,
Z. Jaunius).
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2. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d.
sprendimo Nr. T1-548 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017-2019 m. strateginio veiklos plano
patvirtinimo“ papildymo.
Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas.
Komitete sprendimo projektas apsvarstytas. Komiteto nariai projekto rengėjai esminių klausimų
nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje.
Zigmantas Jaunius. 2018-2019 metų strateginiame plane įtraukta Šilutės kultūros namų
pastato rekonstrukcija, kuri, kaip numatoma, turėtų kainuoti apie 5 mln. Eurų. Mano manymu, kur kas
praktiškiau būtų pastatyti naują, modernų pastatą. Kokie šio pastato rekonstrukcijos darbų
finansavimo šaltiniai bei koks būtų Savivaldybės prisidėjimas?
Vytautas Laurinaitis. Nėra tikslių paskaičiavimų kiek kainuotų naujo pastato statyba.
Nemanau, kad kainuotų pigiau statyti naują negu rekonstruoti seną. Šio pastato rekonstrukcijai
numatyti trys finansavimo šaltiniai: Kultūros bei Vidaus reikalų ministerijų tikslinės dotacijos bei
Savivaldybės prisidėjimas.
Sigitas Šeputis. Šio projekto skaičiuojamoji kaina yra 5 mln. Eurų. 2018-2019 metais vykdant
šio projekto rekonstrukciją Savivaldybei kiekvienais projekto vykdymo metais reiktų prisidėti po 1
mln. eurų.
Vytautas Laurinaitis. Sporto centro techninis projektas yra paruoštas, tačiau Vyriausybės
atstovas informavo, kad 2018 metais finansavimas šiam projektui nebus skirtas. Taip atsitiko todėl,
kad 10 mln. eurų bus skirta Rusnės estakados statybai, tai prioritetinis projektas. Siūlau nutraukti
diskusijas ir balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.
BALSAVO: „už“ – 19, „prieš“ – 0, nebalsavo – 3 (Z. Jaunius, A. Kurlianskas, J. Jatautas).
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-831 pridedamas.
3. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T1-581 „Dėl
Šilutės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
Laimutė Uselienė ir Algirdas Gečas nusišalino nuo pateikto klausimo svarstymo.
Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas.
Komitete sprendimo projektas apsvarstytas. Sprendimo projekto tikslas – įstatymų nustatyta tvarka
patikslinti Savivaldybės biudžetą. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė sprendimo projektą teikti
svarstyti rajono Tarybos posėdyje.
Klausimų, pastabų, pasiūlymų nepateikta.
Kvorumas 20 Tarybos narių.
BALSAVO: „už“ – 19, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (J. Jatautas).
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-832 pridedamas.
4. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino
pareigybių skaičiaus nustatymo.
Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Nuo 2018-01-02 visuomenės
sveikatos ir maitinimo organizavimo priežiūrą ikimokyklinėse ugdymo įstaigose organizuos Šilutės
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – steigiami biure papildomai 2,65 etatai, išlaikomi iš
Savarankiškų lėšų. Po 0,5 etato visuomenės sveikatos priežiūros specialisto bus skiriama kiekvienai
miesto ikimokyklinei įstaigai. Steigiama dietisto pareigybė maitinimo organizavimo priežiūrai ir
perspektyvinių valgiaraščių sudarymui. Balsuojant pateiktu klausimu komiteto narė Sandra
Tamašauskienė nusišalino, likę komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti
rajono Tarybos posėdyje.
Klausimų, pastabų, pasiūlymų nepateikta.
Kvorumas 22 Tarybos nariai.
BALSAVO: „už“ – 20, „prieš“ – 0, nebalsavo – 2 (D. Žebelienė, J. Jatautas).
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-833 pridedamas.
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5. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T1-584 „Dėl
Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ir švietimo pagalbos tarnybos vadovų darbo
apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų
nustatymo“ pakeitimo.
Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Sprendimo projekto tikslas - pakeisti
Kintų pagrindinės mokyklos direktorės Astos Gužauskienės pareiginės algos pastoviosios dalies
koeficientą. Direktoriaus darbo užmokestis padidėja apie 180 eurų per mėnesį. Komiteto nariai
projekto rengėjai esminių klausimų nepateikė ir vienbalsiai pritarė sprendimo projektą teikti svarstyti
rajono Tarybos posėdyje.
Klausimų, pastabų, pasiūlymų nepateikta.
BALSAVO: „už“ – 21, „prieš“ – 1 (A. Kurlianskas), nebalsavo – 0.
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-834 pridedamas.
6. SVARSTYTA. Dėl Aidos Vindžigelskienės paskyrimo laikinai eiti Šilutės lopšelio –
darželio „Raudonkepuraitė“ direktorės pareigas.
Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Sprendimo projekto tikslas - skirti
Aidą Vindžigelskienę Šilutės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ direktore nuo 2017 m. gruodžio 1 d.
laikinai, kol bus paskirtas lopšelio-darželio direktorius, nustatant jai 6,77 pareiginės algos pastoviosios
dalies koeficientą. Tarp komiteto narių ir projekto rengėjos vyko diskusija pateiktu klausimu. Komiteto
nariai išreiškė siūlymą, kad kandidatė dalyvautų Tarybos posėdyje. Balsuojant už pateiktą sprendimo
projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 4, „prieš“ – 1, nebalsavo – 3. Vadovaujantis
Šilutės rajono savivaldybės tarybos reglamento 33 punktu sprendimo projektui pritarta. Projektas teikiamas
svarstyti rajono Tarybos posėdyje.
Arūnas Pupšys. Atėjus į brandų kolektyvą, kaip įsiliesite į jo darbą?
Aida Vindžigelskienė. Visada mėgau spręsti iškilusias problemas, ypatingai artima diskutuoti
komandoje. O jeigu teks dirbti šalia vaikų – tikrai pasistengsiu, kad įstaiga būtų ta, kuria galėtų
didžiuotis vaikų tėvai, pedagogai.
Zigmantas Jaunius. Ar kandidatė yra laikiusi bendrųjų gebėjimų testą?
Vytautas Laurinaitis. Kandidatė vadovo pareigas eis laikinai, todėl testo laikymas nėra
privalomas. Siūlau nutraukti diskusijas ir balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.
BALSAVO: „už“ – 13, „prieš“ – 6 (R. Ambrozaitis, A. Jakas, A. Gečas, V. Gečas, Z. Jaunius,
A. Kurlianskas), nebalsavo – 3 (J. Jatautas, P. Tunaitis, D. Žebelienė).
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-835 pridedamas.
7. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros
organizavimo ugdymo įstaigose.
Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Šiuo sprendimu siekiama atnaujinti
Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo ugdymo įstaigoje aprašą
pagal galiojančius teisės aktus. Visuomenės sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose bus vykdoma pagal
atnaujintus teisės aktus, o asmens sveikatos priežiūra bus vykdoma tik tose ugdymo įstaigose, kuriose
ugdomi specialiųjų poreikių mokiniai., t. y. Šilutės lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“. Taip pat bus
ikimokyklinio ugdymo įstaigoms perspektyvinius valgiaraščius sudarinės sveikatos priežiūros
specialistas – dietistas. Komitete vienbalsiai pritarta teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos
posėdyje.
Klausimų, pastabų, pasiūlymų nepateikta.
BALSAVO: „už“ – 21, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (J. Jatautas).
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-836 pridedamas.
8. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro
didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo ir pareigybių skaičiaus nustatymo normatyvo
ugdymo įstaigose patvirtinimo.
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Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Šiuo sprendimu siekiama nustatyti
didžiausią leistiną pareigybių skaičių Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure, t. y.
20,75 pareigybės. Iš jų 1,65 pareigybės visuomenės sveikatos priežiūrai vykdyti Šilutės miesto
ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir 1 dietisto pareigybę, kuris rengtų perspektyvinius valgiaraščius
visoms ugdymo įstaigoms finansuoti iš Savivaldybės biudžeto savarankiškųjų lėšų. Komitete
vienbalsiai pritarta teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.
Klausimų, pastabų, pasiūlymų nepateikta.
BALSAVO: „už“ – 21, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (J. Jatautas).
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-837 pridedamas.
9. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d.
sprendimo Nr. T1-118 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento
patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas.
Keičiame 257.3 papunktyje nustatytą biudžetinių ir viešųjų įstaigų, bei savivaldybės kontroliuojamų
įmonių ir organizacijų vadovų teikiamų metinių ataskaitų datą. Vietoje balandžio 1 d. įrašome gegužės
1 d. Pakeitimas reikalingas, kad vienu metu būtų galima išklausyti visas įstaigos parengtas ataskaitas:
vadovo ataskaitą, finansinių ataskaitų rinkinį ir įstaigos veiklos ataskaitą.
Klausimų, pastabų, pasiūlymų nepateikta.
BALSAVO: „už“ – 22, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0.
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-838 pridedamas.
10. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų ir
kontroliuojamų įmonių vadovų 2017 metų ataskaitų pateikimo Šilutės rajono savivaldybės
administracijos direktoriui grafiko patvirtinimo.
Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas.
Sprendimo projekto tikslas - Vietos savivaldos įstatymo ir Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka
išklausyti biudžetinių, viešųjų įstaigų ir Savivaldybės kontroliuojamų įmonių (bendrovių) vadovų
ataskaitas. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos
posėdyje.
Klausimų, pastabų, pasiūlymų nepateikta.
BALSAVO: „už“ – 22, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0.
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-839 pridedamas.
11. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendruomeninių rėmimo programos
tvarkos aprašo patvirtinimo.
Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja.
Šiuo projektu siūloma patvirtinti pakoreguotą bendruomenių rėmimo tvarkos aprašą, kuriuo
vadovaujantis būtų skiriamos lėšos kaimo bendruomenių pateiktoms paraiškoms finansuoti. Komiteto
nariai vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono tarybos posėdyje.
Klausimų, pastabų, pasiūlymų nepateikta.
BALSAVO: „už“ – 20, „prieš“ – 0, nebalsavo – 2 (J. Jatautas, A. Jakas).
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-840 pridedamas.
12. SVARSTYTA. Dėl energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose
programos – 3 papildymo.
Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja.
Vadovaujantis teisės aktais, atitinkančiais galiojančius įstatymus Savivaldybės taryba papildo Šilutės
rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose Programą – 3 papildomais 6
daugiabučiais namais Šilutėje: Cintijoniškių g. 2, Gluosnių g. 5 A, Gluosnių g. 9, Laisvės al. 2, Laisvės
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al. 3, Laisvės al. 7. Atlikus daugiabučių namų atnaujinimą sumažės šilumos sunaudojimas. Komiteto
nariai vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono tarybos posėdyje.
Klausimų, pastabų, pasiūlymų nepateikta.
BALSAVO: „už“ – 22, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0.
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-841 pridedamas.
13. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų,
susijusių su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo.
Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja.
Komitete sprendimo projektas apsvarstytas. Komiteto nariai klausimų, pasiūlymų bei pastabų projekto
rengėjui nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.
Klausimų, pastabų, pasiūlymų nepateikta.
BALSAVO: „už“ – 22, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0.
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-842 pridedamas.
14. SVARSTYTA. Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties projektui.
Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja.
Patvirtinus šią jungtinės veiklos sutartį visoms 7 Klaipėdos regiono savivaldybėms, pasirašyta
jungtinės veiklos sutartis įsigalios ir joje aptartomis sąlygomis bus parengta Klaipėdos regiono turizmo
ir žemės ūkio sektorių plėtros studija, kurioje išsamiai bus pateikiamas Klaipėdos regiono savivaldybių
turimų resursų ir potencialo apjungimo ir plėtros modelis. Bus nustatyta Klaipėdos regiono turizmo ir
žemės ūkio sektorių plėtros vizija, prioritetai ir vystymosi scenarijus artimam laikotarpiui (iki 2020 m.)
ir strateginei plėtrai (iki 2030 m.). . Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo
projektą rajono tarybos posėdyje.
Klausimų, pastabų, pasiūlymų nepateikta.
BALSAVO: „už“ – 21, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0.
Arvydas Jakas registravosi, bet nebalsavo.
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-843 pridedamas.
15. SVARSTYTA. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Švėkšnos sinagogos avarinės
grėsmės pašalinimas“.
Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas.
Komitete sprendimo projektas apsvarstytas. Komiteto nariai klausimų, pasiūlymų bei pastabų projekto
rengėjui nepateikė ir vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.
Klausimų, pastabų, pasiūlymų nepateikta.
BALSAVO: „už“ – 21, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (J. Jatautas).
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-844 pridedamas.
16. SVARSTYTA. Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2018
metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir mokesčio lengvatų patvirtinimo.
Alfonsas Vanagas nusišalina nuo pateikto klausimo svarstymo.
Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas.
Patvirtinti individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, metinius fiksuotus
pajamų mokesčius 2018 metams. Padidinus fiksuotą pajamų dydį visoms veiklos rūšims tikimasi, kad
preliminariai didės biudžeto pajamos. Pateiktu klausimu vyko diskusija tarp komiteto narių ir projekto
rengėjos, tačiau esminių klausimų, pastabų bei pasiūlymų nepateikta.
Antanas Martinkus. Verslo liudijimų kainą vertėtų ne didinti, o mažinti. Stambieji verslininkai
užgožia smulkiuosius, o ypatingai kaimo vietovėse. Siūlau statybos ir automobilių remonto patentus
palikti tokius kokie yra nustatyti, o kitoms patentų rūšims padaryti vieno euro simbolinį mokestį, bent
vienerių metų bandomajam laikotarpiui. Tokiu būdu žmonės bus paskatinti dirbti legaliai.
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Arvydas Jakas. Kiek padidės Savivaldybės biudžetas, kai bus surinkti padidėję mokesčiai už
verslo liudijimus?
Sigitas Šeputis. 2016 metais už patentus Savivaldybė surinko apie 50 tūkstančių eurų. Noriu
atkreipti dėmesį į tai, kad automobilių remontu užsiimantys verslininkai pasiėmę mažai kainuojančius
patentus, Savivaldybei pridaro daug nuostolių dėl paliekamų šiukšlių. Šiais metais iš buvusių medinių
garažų vietų, Savivaldybė išvežė 1600 tonų šiukšlių ir tai buvo apmokėta Savivaldybės mokesčių
mokėtojų pinigų.
Arvydas Jakas. Ar gali balsavime dalyvauti Tarybos nariai, kurie yra didelių statybų,
automobilių servisų savininkai arba dalininkai ir tokiu būdu savo konkurentams didinti mokesčio už
verslo liudijimą dydį?
Vytautas Laurinaitis. Balsavime gali dalyvauti visi Tarybos nariai, tiesiogiai nesusiję su
verslo liudijimo pirkimu. Siūlau nutraukti diskusijas ir balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.
Kvorumas 21 Tarybos narys.
BALSAVO: „už“ – 10, „prieš“ – 3 (A. Martinkus, A. Jakas, Z. Jaunius), nebalsavo – 7
(R. Ambrozaitis, J. Jatautas, A. Gečas, A. Kurlianksas, G. Kimbrienė, P. Tunaitis, V. Bendaravičius).
Daiva Žebelienė registravosi, bet nebalsavo.
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-845 pridedamas.
17. SVARSTYTA. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šilutės rajono savivaldybės
Traksėdžių žiemos polderio rekonstrukcija“.
Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja.
Projekto tikslas – įgyvendinti potvynių rizikos mažinimo priemones apgyvendintose potvynio grėsmės
teritorijose, siekiant minimizuoti neigiamas klimato kaitos pasekmes ir mažinti ekosistemų ir šalies
ūkio pažeidžiamumą. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono
Tarybos posėdyje.
Klausimų, pastabų, pasiūlymų nepateikta.
Kvorumas 22 Tarybos nariai.
BALSAVO: „už“ – 21, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (Z. Jaunius).
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-846 pridedamas.
18. SVARSTYTA. Dėl pritarimo susitarimui plėtoti infrastruktūrą.
Alfonsas Vanagas nusišalina nuo pateikto klausimo svarstymo.
Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas.
Sprendimo projekto tikslas - rekonstruoti Šilutės miesto Sporto gatvę. Pagal 2017 metų sąmatų
skaičiavimo programą Sistela gatvės rekonstravimo darbų kaina būtų apie 57387 eurai. Atlikus viešųjų
pirkimų procedūras gatvės rekonstravimo darbų kaina neturėtų viršyti 50000 eurų. Komiteto nariai
vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.
Arvydas Jakas. Kodėl iš šios sutarties yra pašalinti visi konfidencialumo atvejai?
Arvydas Bielskis, Personalo ir teisės skyriaus vedėjas. Asmens duomenų apsaugos įstatymas
draudžia viešinti konfidencialius duomenis tretiesiems asmenims. Tarybos nariai su visa sutarties
medžiaga gali susipažinti Tarybos sekretoriate.
Kvorumas 21 Tarybos narys.
BALSAVO: „už“ – 20, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0.
Vaidas Pavilonis registravosi, bet nebalsavo.
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-847 pridedamas.
19. SVARSTYTA. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ įstatinio
kapitalo mažinimo.
Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas.
Sprendimo projekto tikslas - Sumažinti uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ įstatinį
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kapitalą 3 174 468,63 Eur, kad būtų panaikinti Bendrovės balanse įrašyti nuostoliai, anuliuojant 109
615 (vieną šimtą devynis tūkstančius šešis šimtus penkiolika) Šilutės rajono savivaldybei
priklausančias paprastąsias vardines 28,96 Eur nominalios vertės akcijas bei sumažinant 18,23 Eur
akcijų priedus. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos
posėdyje.
Esminių klausimų, pastabų, pasiūlymų nepateikta.
Kvorumas 21 Tarybos narys.
BALSAVO: „už“ – 20, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (J. Jatautas).
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-848 pridedamas.
20. SVARSTYTA. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės
biudžetinėms įstaigoms.
Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas.
Komiteto nariai klausimų, pasiūlymų bei pastabų projekto rengėjui nepateikė ir vienbalsiai pritarė
teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.
Esminių klausimų, pastabų, pasiūlymų nepateikta.
Kvorumas 22 Tarybos nariai.
BALSAVO: „už“ – 19, „prieš“ – 0, nebalsavo – 2 (Z. Jaunius, A. Kurlianskas).
Jonas Jatautas registravosi, bet nebalsavo.
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-849 pridedamas.
21. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimo Nr.
T1-115 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis politinėms partijoms“
pakeitimo.
Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas.
Komiteto nariai klausimų, pasiūlymų bei pastabų projekto rengėjui nepateikė ir vienbalsiai pritarė
teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.
Klausimų, pastabų, pasiūlymų nepateikta.
BALSAVO: „už“ – 20, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (Z. Jaunius).
Jonas Jatautas registravosi, bet nebalsavo.
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-850 pridedamas.
22. SVARSTYTA. Dėl turto perėmimo iš Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro
ir perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms.
Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas.
Komiteto nariai klausimų, pasiūlymų bei pastabų projekto rengėjui nepateikė ir vienbalsiai pritarė
teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.
Klausimų, pastabų, pasiūlymų nepateikta.
BALSAVO: „už“ – 19, „prieš“ – 0, nebalsavo – 2 (Z. Jaunius, A. Kurlianskas).
Jonas Jatautas registravosi, bet nebalsavo.
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-851 pridedamas.
23. SVARSTYTA. Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių Šilutės rajono
savivaldybės patikėjimo teise valdomo žemės sklypo dalių išnuomojimo aukcione.
Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas.
Komiteto nariai klausimų, pasiūlymų bei pastabų projekto rengėjui nepateikė ir vienbalsiai pritarė
teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.
Klausimų, pastabų, pasiūlymų nepateikta.
BALSAVO: „už“ – 20, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (Z. Jaunius).
Jonas Jatautas registravosi, bet nebalsavo.
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-852 pridedamas.
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24. SVARSTYTA. Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės rajono
savivaldybės priešgaisrinei tarnybai.
Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas.
Komiteto nariai klausimų, pasiūlymų bei pastabų projekto rengėjui nepateikė ir vienbalsiai pritarė
teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.
Klausimų, pastabų, pasiūlymų nepateikta.
BALSAVO: „už“ – 21, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0.
Jonas Jatautas registravosi, bet nebalsavo.
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-853 pridedamas.
25. SVARSTYTA. Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šylių kaimo
bendruomenei „Švylys“.
Laimutė Uselienė nusišalino nuo pateikto klausimo svarstymo.
Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja.
Sprendimo projekto tikslas - perduoti asociacijai Šylių kaimo bendruomenei „Švylys“ pagal panaudos
sutartį dešimties metų laikotarpiui asociacijos įstatuose numatytai veiklai vykdyti Savivaldybei
nuosavybės teise priklausantį trumpalaikį materialųjį turtą: kėdes 40 vnt. Komiteto nariai vienbalsiai
pritarė teikti sprendimo projektą svarstyti rajono Tarybos posėdyje.
Klausimų, pastabų, pasiūlymų nepateikta.
Kvorumas 21 Tarybos narys.
BALSAVO: „už“ – 20, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0.
Jonas Jatautas registravosi, bet nebalsavo.
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-854 pridedamas.
26. SVARSTYTA. Dėl turto perėmimo iš Žemaičių krašto etnokultūros centro ir
perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms.
Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas.
Komiteto nariai klausimų, pasiūlymų bei pastabų projekto rengėjui nepateikė ir vienbalsiai pritarė
teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.
Klausimų, pastabų, pasiūlymų nepateikta.
Kvorumas 22 Tarybos nariai.
BALSAVO: „už“ – 20, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0.
Antanas Martinkus ir Jonas Jatautas registravosi, bet nebalsavo.
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-855 pridedamas.
27. SVARSTYTA. Dėl tilto gatvės geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės r.
sav., Gardamo sen., Šylių k.
Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja.
Komiteto nariai klausimų, pasiūlymų bei pastabų projekto rengėjui nepateikė ir vienbalsiai pritarė
teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.
Klausimų, pastabų, pasiūlymų nepateikta.
BALSAVO: „už“ – 19, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0.
Vytautas Laurinaitis, Algis Bekeris ir Jonas Jatautas registravosi, bet nebalsavo.
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-856 pridedamas.
28. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-02-18 sprendimo Nr.
T1-233 „Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartis uždarajai akcinei bendrovei
„Šilutės šilumos tinklai” pakeitimo.
Saulius Vytuvis nusišalina nuo pateikto klausimo svarstymo.
Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. Sprendimo projekto tikslas - pakeisti
Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-233 „Dėl turto perdavimo
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pagal turto patikėjimo sutartis uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės šilumos tinklai ” 1.2 punktą ir jį
išdėstyti taip:
„1.2. Šilutės r. sav., Kintų mstl., Kuršių g. 23, esančio pastato-universalaus daugiafunkcinio
centro 68,06 kv. m ploto dalį su katilinės įranga (katilai „Kalvis 220“, 0,22MW – 3 vnt.) ir sandėlio
pastatą. Sutikti, kad UAB „Šilutės šilumos tinklai“ vykdytų projektą „Kintų katilinės rekonstrukcija,
įrengiant biokuro katilą“ veiklas.
Klausimų, pastabų, pasiūlymų nepateikta.
Kvorumas 21 Tarybos narys.
BALSAVO: „už“ – 20, „prieš“ – 0, nebalsavo – 0.
Jonas Jatautas registravosi, bet nebalsavo.
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-857 pridedamas.
29. Kiti klausimai.
Vytautas Laurinaitis. Peržiūrėjus 16 klausimo „Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint
verslo liudijimą, 2018 metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir mokesčio lengvatų patvirtinimo“
balsavimo rezultatus, vienam Tarybos nariui neužfiksavus savo balsavimo pozicijos, sprendimas
laikomas nepriimtu.
Vaidas Pavilonis. Siūlau pakartoti balsavimo procedūrą.
Vladas Kainovaitis. Pritariu Vaido Pavilonio siūlymui.
Vytautas Laurinaitis. Vadovaujantis Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu siūlau balsuoti
dėl pritarimo pakartoti balsavimo procedūrą.
Alfonsas Vanagas nusišalina nuo pateikto klausimo svarstymo.
Kvorumas 21 Tarybos narys.
BALSAVO: „už“ – 11, „prieš“ – 9 (A. Martinkus, R. Ambrozaitis, J. Jatautas, A. Jakas,
A. Gečas, V. Gečas, Z. Jaunius, A. Kurlianskas, P. Tunaitis), nebalsavo – 1 (G. Kimbrienė).
NUTARTA. Siūlymui, pakartoti balsavimo procedūrą, pritarti.
Vytautas Laurinaitis. Siūlau pakartotinai balsuoti dėl 16 klausimo
Arvydas Jakas. Pareiškiu, kad nusišalinu nuo balsavimo pateiktu klausimu.
Kvorumas 14 Tarybos narių.
BALSAVO: „už“ – 11, „prieš“ – 1 (A. Martinkus), nebalsavo – 2 (G. Kimbrienė, P. Tunaitis).
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-845 pridedamas.
Daiva Žebelienė. Siūlau įpareigoti Tarybos sekretorių supažindinti tarybos narius su aiškia
nusišalinimo nuo sprendimų projektų tvarka.
Vytautas Laurinaitis. Į siūlymą bus atsižvelgta.
Alfredas Stasys Nausėda. Šiai dienai Šilutės rajono polderių būklė iš tiesų yra labai prasta.
Šieno ritiniai vis dar nėra išvežti iš užliejamų pievų teritorijos, o tai sudaro dideles kliūtis vandeniui
pasišalinti iš polderių. Siūlau kitais metais šiuo klausimu surengti apvaliojo stalo diskusiją tarp rajono
vadovų, ūkininkų, aplinkos apsaugos atstovų bei Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovų dėl šių
problemų sprendimo būdų.
Šilutės krašte buvo ir bus gausu žolynų, šieno rulonų pertekliaus ir dar kitokių bioatliekų,
kurios lieka UAB „Šilutės vandenys“ vandens valymo įrenginiuose ir ABF „Šilutės Rambynas“
sūrinėje, kuri savo bioatliekas veža utilizuoti net į biodujų gamyklą Latvijoje.
Šilutės rajone yra ir bus žolės rulonų, nebetinkamų nei pašarui nei kurui, ir minėtų įmonių
gamybos biologinės kilmės atliekų. Tad verta pamąstyti apie biodujų gamybą Šilutėje. Taip būtų
atkurta dar viena Šilutės miesto istorinės energetikos rūšis ir ūkininkautume teisingiau.
Algirdas Gečas. Rajono polderių būklę galiu pavadinti tragiška. Tokią nuomonę susidariau po
susitikimo su melioracijos sistemų įrenginių specialistais Šyšos kaimų polderiuose. Polderių kanalų ir
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siurblinių darbą blogina ūkininkų palikti šieno rulonai bei nepjauta žolė. Jie kemša kanalus, pralaidas,
siurblines.
Virgilijus Pozingis. Polderių sistemoje problemų yra, tačiau ji nėra tragiška. Yra keletą
polderių, kuriems būtinas remontas. Šiuo klausimu kreipiamasi Žemės ūkio ministeriją bei Nacionalinę
mokėjimo agentūrą dėl paraiškų teikimo projektams polderių remontui. Šiai dienai Savivaldybė
ruošiasi teikti paraišką Traksėdžių žiemos polderio rekonstrukcijai, projekto maksimalios investicinės
sąnaudos yra 4 502,8 tūkst. Eur.
Algirdas Gečas. 2017 m. spalio 26 d. vykusiame Tarybos posėdyje perskaičiau Liberalų
frakcijos pareiškimą, kuriuo siūlome atleisti iš pareigų UAB „Šilutės šilumos tinklai“ stebėtojų tarybos
pirmininką Vaidą Pavilonį, kurio vadovaujama struktūra nesugebėjo užtikrinti deramos įmonės veiklos
stebėsenos. Pateiktu pareiškimu taip pat buvo pavesta Kontrolės komitetui atlikti tyrimą dėl
susidariusios padėties UAB „Šilutės šilumos tinklai“, kai už suvartotą šilumą nuo 2014 m. balandžio
1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. šilumos vartotojai permokėjo 564,0 tūkst Eur.
Vaidas Pavilonis. Valstybinė kainų ir energetikos komisija kas tris metus, pagal patvirtintą
metodiką, nustato bazinę kilovatvalandės kainą. UAB „Šilutės šilumos tinklai“ stebėtojų taryba neturi
jokios įtakos šilumos kainų nustatymui. Po trijų metų Valstybinė kainų energetikos komisija vertina
įmonės veiklą. Jeigu įmonė dirba nuostolingai yra didinama bazinė kilovatvalandės kaina, tuo pačiu
brangsta ir šilumos kaina vartotojams. UAB „Šilutės šilumos tinklai“ atveju įmonė dirba pelningai,
todėl pelnas gali būti panaudotas investicijoms (naujų šilumos trasų tiesimui).
Galima tik pasidžiaugti UAB „Šilutės šilumos tinklai“ direktoriaus kompetencija, įmonės
pasiektais rezultatais. Dėka, pigesnio biokuro, perkamo energijos išteklių biržoje, įmonė dirba
pelningai.
UAB „Šilutės šilumos tinklai“ stebėtojų tarybos veikloje taip pat dalyvauja opozicijos
deleguotas atstovas Raimundas Ambrozaitis, kuris puikiai žino dabartinę įstaigos situaciją.
Pasirašydamas po siūlymu mane atleisti iš UAB „Šilutės šilumos tinklai“ stebėtojų tarybos pirmininko
pareigų parodo savo nekompetenciją. Todėl siūlau, kitam Tarybos posėdžiui, teikti Tarybai sprendimo
projektą dėl UAB „Šilutės šilumos tinklai“ stebėtojų tarybos sudėties pakeitimo.
Posėdis baigtas 16.00 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 29 - ojo posėdžio,
įvykusio 2017 m. lapkričio 30 d. 14.00 val.,
dalyvavusių asmenų sąrašas:
Vardas, Pavardė

Pareigos

1.
2.
3.
4.
5.

Inesa Murauskienė
Sigitas Šeputis
Virgilijus Pozingis
Alfredas Stasys Nausėda
Dorita Mongirdaitė

-Savivaldybės mero patarėja
-Savivaldybės administracijos direktorius
-Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
-LR Seimo narys
-Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistė

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Arvydas Bielskis
Aurelija Tamašauskienė
Jolita Stonkuvienė
Birutė Tekorienė
Rimantė Čiūtienė
Romualdas Eglinskas
Rasa Bičkauskienė
Vita Stulgienė
Stanislova Dilertienė
Mindaugas Oželis
Zita Tautvydienė
Daiva Thumat
Remigijus Rimkus
Eugenijus Bistrickas
Kristina Surplė

-Personalo ir teisės skyriaus vedėjas
-Vidaus audito skyriaus vedėja
-Savivaldybės kontrolierė
-Švietimo skyriaus vedėja
-Švietimo skyriaus vyr. specialistė
-Komunikacijos skyriaus vedėjas
-Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė
-Kanceliarijos skyriaus vyr. specialistė – kalbos tvarkytoja
-Ūkio skyriaus vedėja
-Ūkio skyriaus vyr. specialistas
- Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja
-Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė
-Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas
-Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė
-Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė – Savivaldybės
gydytoja
-Šilutės visuomenės sveikatos biuro direktorė
-Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas – sanitarijos
inspektorius
-Kaimo reikalų skyriaus vedėjas
-Kaimo reikalų skyriaus specialistė
-Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjas
-Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė
-Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė
-UAB „Šilutės vandenys“ direktorius
-Šilutės lopšelio darželio „Raudonkepuraitė“ direktorė

Eil.
Nr.

21. Virginija Vaivadaitė
22. Jonas Čeponis
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Povilas Budvytis
Alva Olberkienė
Remigijuss Budrikas
Asta Jagelavičienė
Viktoras Bičkauskas
Alfredas Markvaldas
Aida Vindžigelskienė
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