
 
 

ŠILUTĖS RAJONO  SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

8- OJO ŠAUKIMO TARYBOS 38-OJO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2018-08-30 Nr. T3-244 (38) 

Šilutė 

 

Posėdis įvyko 2018 m. rugpjūčio 30 d. 14.00 – 15.00 val. 

Posėdžio pirmininkas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. 

Posėdžio sekretorė Monika Knapkienė, Tarybos sekretoriato specialistė. 

Dalyvavo 19 Tarybos nariai.  

Nedalyvavo: Arūnas Pupšys, Saulius Vytuvis, Steponas Kazlauskas, Arvydas Jakas, Sandra 

Tamašauskienė, Daiva Žebelienė (pateisinama priežastis). 

Posėdyje dalyvavusių asmenų sąrašas pridedamas (1 priedas). 

Balsų skaičiavimo grupė –Vaidas Pavilonis ir  Antanas Martinkus (jeigu neveiktų elektroninė 

balsų skaičiavimo sistema). 

DARBOTVARKĖ 

 

1. Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras 

2. Dėl klasių ir mokinių skaičiaus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių 

skaičiaus, vaikų skaičiaus vidurkio grupėse ir  darbo laiko švietimo įstaigose 2018-

2019 m. m. nustatymo   

Pranešėjas Ričardas Stonkus, Socialinių reikalų komiteto narys 

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja 

 

3. Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių 

skaičiaus nustatymo 

Pranešėjas Ričardas Stonkus, Socialinių reikalų komiteto narys 

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja 

 

4. Dėl Šilutės sporto mokyklos grupių skaičiaus  patvirtinimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė   

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja 

 

5. Dėl  Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-03-29  sprendimo Nr. T1-983 „Dėl 

Šilutės kamerinio dramos teatro 2018 metų kūrybinės veiklos programos  

patvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė   

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus  vedėja 

 

6. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 28 d.   sprendimo Nr. T1-

415 „Dėl pritarimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo 
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projektuose“ pakeitimo 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas 

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

specialistė 

 

7. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Žvejybos infrastruktūros įrengimas Rusnės 

prieplaukoje, Pakalnės upėje, II etapas“ pagal  Šilutės ŽRVVG 2014 -2020 metų 

vietos plėtros strategiją 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas 

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. 

specialistė 

      8.  

Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Savivaldybės reikmėms 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas 

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

 

9. Dėl kandidato teikimo Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimui „Auksinės 

krivūlės riteris“ 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko 

pavaduotojas 

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius 

 

10. Dėl infrastruktūros objektų statybos, rekonstravimo, remonto darbų, prie kurių 

finansavimo prisidėtų fiziniai ir juridiniai asmenys tvarkos aprašo patvirtinimo 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, ūkio skyriaus vyr. specialistas 

 

Papildomi klausimai: 

11. Dėl sutikimo perimti Valstybės turtą  

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras  

Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, ūkio skyriaus vyr. specialistas 

 

12. Dėl sutikimo perimti Valstybės turtą 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras 

 Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, ūkio skyriaus vyr. specialistas 

 

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

Užsiregistravo 19 Tarybos nariai. 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. Posėdžio darbotvarkė patvirtinta Šilutės 

rajono savivaldybės mero 2018 m. rugpjūčio 23 d. potvarkiu Nr. M1-40. Posėdžio darbotvarkę sudaro 

10 sprendimo projektų, kurie buvo apsvarstyti komitetuose ir teikiami svarstyti rajono Tarybos 

posėdyje ir 2 papildomi klausimai „Dėl sutikimo perimti Valstybės turtą“ ir  „Dėl sutikimo perimti 

Valstybės turtą“, kuriuos siūlau įtraukti į šios dienos darbotvarkę. Asmenys, norintys nusišalinti nuo 

darbotvarkės klausimų: Algirdas Gečas nusišalina nuo 2 darbotvarkės klausimo, ir Laimutė Uselienė 

nusišalina nuo 2,3 darbotvarkės klausimų. 

Tarybos narių nusišalinimas priimtas vienbalsiai. 

              Siūlau balsuoti dėl pateiktos posėdžio darbotvarkės su visais pakeitimais. 

Posėdžio darbotvarkė patvirtinta: „už“ – 19 (vienbalsiai). 

2. SVARSTYTA. Dėl klasių ir mokinių skaičiaus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupių skaičiaus, vaikų skaičiaus vidurkio grupėse ir  darbo laiko švietimo įstaigose 2018-

2019 m. m. nustatymo  

 Pranešėjas Ričardas Stonkus, Socialinių reikalų komiteto narys. Balsuojant už pateiktą 

sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 5, „prieš“ – 0, nebalsavo – 2 

(Algirdas Gečas, Laimutė Uselienė). Komiteto nariai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono 

Tarybos posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

KVORUMAS 17 Tarybos narių. 

BALSAVO: „už“ – 15, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (Zigmantas Jaunius). 

Vaidas Pavilonis registravosi bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1104 pridedamas. 

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

pareigybių skaičiaus nustatymo 

Pranešėjas Ričardas Stonkus, Socialinių reikalų komiteto narys. Balsuojant už pateiktą 

sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 6, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (Laimutė 

Uselienė). Komiteto nariai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

KVORUMAS 18 Tarybos narių. 

BALSAVO: „už“ – 16, „prieš“ – 0, nebalsavo – 1 (Zigmantas Jaunius). 

Vaidas Pavilonis registravosi bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1105 pridedamas. 

4. SVARSTYTA. Dėl Šilutės sporto mokyklos grupių skaičiaus  patvirtinimo 

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

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

  Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos 

posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

KVORUMAS 19 Tarybos narių. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1106 pridedamas. 

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

983 „Dėl Šilutės kamerinio dramos teatro 2018 metų kūrybinės veiklos programos  patvirtinimo“ 

pakeitimo 

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

sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 5, „prieš“ – 0, nebalsavo – 2 (Saulius 

Vytuvis, Algirdas Gečas).              

  Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos 

posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 
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BALSAVO: „už“ – 17, „prieš“ – 0, nebalsavo – 2 9Algirdas Gečas, Zigmantas Jaunius).  

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1107 pridedamas. 

6. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 28 d.   sprendimo 

Nr. T1-415 „Dėl pritarimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektuose“ 

pakeitimo 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas. 

Balsuojant už pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 5, „prieš“ – 0, 

nebalsavo- 0. 

  Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos 

posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1108 pridedamas. 

7. SVARSTYTA. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Žvejybos infrastruktūros įrengimas 

Rusnės prieplaukoje, Pakalnės upėje, II etapas“ pagal  Šilutės ŽRVVG 2014 -2020 metų vietos plėtros 

strategiją 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas. 

Balsuojant už pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 5, „prieš“ – 0, 

nebalsavo- 0. 

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

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1109 pridedamas. 

8. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Savivaldybės reikmėms 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas. Balsuojant 

už pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 5, „prieš“ – 0, nebalsavo- 

0. 

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

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1110 pridedamas. 

9. SVATSTYTA. Dėl kandidato teikimo Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimui 

„Auksinės krivūlės riteris“ 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas. 

Balsuojant už pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 5, „prieš“ – 0, 

nebalsavo- 0. 

Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos 

posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1111 pridedamas. 

10. SVARSTYTA. Dėl infrastruktūros objektų statybos, rekonstravimo, remonto darbų, prie 

kurių finansavimo prisidėtų fiziniai ir juridiniai asmenys tvarkos aprašo patvirtinimo 

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

pateiktą sprendimo projektą komiteto narių balsai pasiskirstė taip: „už“ – 5, „prieš“ – 0, nebalsavo- 0. 

Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikti svarstyti sprendimo projektą rajono Tarybos 

posėdyje.  

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1112 pridedamas. 

11. SVARSTYTA. Dėl sutikimo perimti Valstybės turtą 
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Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. Keičiamas 2017 m. rugsėjo 28 d. Nr. 

sprendimas T1-796, kadangi buvo parengti kelio ruožo kadastriniai matavimai ir į šį sprendimo 

projektą yra įrašomas kelio ruožo unikalus numeris, taip pat pasikeitė turto savininkas t.y. kelias dabar 

nuosavybės teise priklauso Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos (toliau 

– Kelių direkcija), todėl Savivaldybė turtą perims iš Kelių direkcijos, o ne iš VĮ Klaipėdos regiono  

keliai. Perimamas valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4248 Šilutė – Šyša – Krokų Lankos ruožas 

(pradžia ties Klaipėdos gatve: 338858, 6137049 (Lietuvos koordinačių sistemoje, toliau - LKS), 

pabaiga ties miesto riba: 337521, 6136876 (LKS)) nuo 0,000 km iki 1,347 km (ruožo ilgis – 1347 m). 

Savivaldybei perėmus šį kelio ruožą, bei pradėjus vykdyti Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo 

sutvarkymo darbus, būtų galima tuo pačiu projektu sutvarkyti ir Turgaus gatvę. Savivaldybė „Šilutės 

miesto Šilokarčemos kvartalo objektų sutvarkymas“ projektą įgyvendinti gali tik jai nuosavybės teise 

priklausančiame žemės sklype.   

Klausimų nepateikta. 

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

Tomas Budrikis registravosi bet nebalsavo. 

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1113 pridedamas. 

12.  SVARSTYTA. Dėl sutikimo perimti Valstybės turtą 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras. Tarp Savivaldybės ir Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) bus pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis pagal kurią Kelių direkcija įrengs Pramonės ir Cintjoniškių gatvių 

sankryžoje žiedinę sankryžą, rekonstruos Cintjoniškių gatvės atkarpą iki Ramučių gatvės, bei 

rekonstruos Ramučių gatvę iki Šiaurinio aplinkkelio. Šio sprendimo projekto reikia, kad būtų 

pasirašyta bendradarbiavimo sutartis ir Kelių direkcija žinotų, kad rekonstravus minėtas gatves 

Savivaldybė sutiks jas perimti į savo balansą.     

Klausimų nepateikta. 

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

NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas Nr. T1-1114 pridedamas. 

Posėdis baigtas. 

 

 

Posėdžio pirmininkas      Vytautas Laurinaitis 

 

 

Tarybos sekretorius      Andrius Jurkus 

 

 

Posėdžio sekretorė      Monika Knapkienė 
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1 priedas 

Šilutės rajono savivaldybės VIII šaukimo tarybos 38 - tojo posėdžio, 

įvykusio 2018 m.  rugpjūčio 30 d. 14.00 val., 

dalyvavusių asmenų sąrašas: 

  

Eil. 

Nr. 

Vardas, Pavardė Pareigos 

1.  Inesa Murauskienė -Savivaldybės mero patarėja 

2.  Virgilijus Pozingis -Administracijos direktoriaus pavaduotojas 

3.  Arvydas Bielskis -Personalo ir teisės skyriaus vedėjas 

4.  Jurgita Skobienė -Kultūros skyriaus vyr. specialistė 

5.  Simona Bokštaitė- 

Dryžienė 

-Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė 

6.  Mindaugas Oželis -Ūkio skyriaus vyr. specialistas 

7.  Birutė Tekorienė -Švietimo skyriaus vedėja 

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

9.  Zita Tautvydienė -Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 

 


