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ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IR MERO 2021 METŲ VEIKLOS
ATASKAITA
Prabėgo 2019-2023 metų kadencijos tretieji metai, vis dar pažymėti pandemijos ir karantino
ribojimų, tačiau metų pradžioje prasidėjęs skiepijimo nuo Covid-19 ligos procesas žadėjo vilčių, kad
gyvenimo ritmas normalizuosis. 2021 metų biudžetas buvo suplanuotas kaip itin įtemptas dėl dar
2020 metais neįvykdytų planų. Papildomo nerimo sukėlė metų viduryje perskirstytas valstybės
biudžetas ir 1,3 mln. Eur padidintas mūsų biudžeto gyventojų pajamų mokesčio surinkimo planas.
Tačiau tiek finansų ministerijos pakeistos kai kurios metodikos, tiek mūsų krašto žmonių sutelktas
darbas lėmė tai, kad net padidintus planus sugebėjome viršyti. Todėl privalu dėkoti visiems –
žemdirbiams, verslo įmonėms, biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms, jų vadovams bei visiems
dirbantiesiems, kurių mokesčiai taip sklandžiai susidėliojo mūsų biudžeto eilutėse. Pavasarinė Covid19 pandemijos banga pas mus buvo žymiai švelnesnė, nei kaimyninėse savivaldybėse, skiepijimo
tempais tik šiek tiek atsilikome nuo kaimynų jurbarkiškių, tad ir tai, greičiausiai, lėmė mažiau
stringančius gamybos ir veiklos procesus. Tad nuoširdžiai ačiū mūsų medikams ir jiems
pagelbėjusiems sklandžiai organizuoti vakcinaciją.
Ataskaitiniu laikotarpiu savivaldybės administracijai vadovavo direktorius Dainius
Grincevičius ir jo pavaduotojas Redas Juškaitis, mero pavaduotojas – Darius Jakavičius. Dėkoju
šiems politinio pasitikėjimo pareigūnams ir savivaldybės administracijos darbuotojams, visiems
savivaldybės tarybos nariams ir seniūnams atsakingai dirbusiems pagal valdančiosios daugumos –
Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų, Lietuvos socialdemokratų partijos ir
visuomeninio komiteto „Vieningi zanavykai“ – priimtą kadencijos veiklos programą ir tarybos
patvirtintą savivaldybės strateginį veiklos planą. Metams baigiantis ir ėmus ryškėti optimistinėms
biudžeto plano įvykdymo prognozėms buvo galima nesunkiai pasiduoti populistinėms nuotaikoms ir
imti švaistyti biudžeto lėšas. Tačiau ir toliau dirbome nuosekliai ir sutelktai, kad nuo pat metų
pradžios nestrigtų pradėti ar perkelti projektai, kad galėtume įvykdyti kitas įstatymais numatytas
prievoles keliant viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokestį. Per pagrindines pajamų šaltinių
eilutes surinkta virš 1,8 mln. Eur daugiau, nei buvo planuota. Palankūs palūkanų procentai mums
leidžia prabangą net prie augančių biudžeto pajamų laikyti biudžeto deficitą, nes taip įgyjame dar
daugiau laisvės fiskalinės drausmės rėmuose atlikti gerų darbų rajono gyventojams. Šiandien jau
matyti, kad sprendimai buvo teisingi ir jei tik nenutiks kokių nenumatytų krizių, 2022-ųjų
savivaldybės biudžetas taps istoriniu.
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2020-ųjų ataskaitoje pabrėžiau, kad finansuoti tos pačios apimties ir sudėties biudžetinių
įstaigų sistemą esame nebepajėgūs. Todėl daug dirbo mero potvarkiu sudaryta komisija pasiūlymams
dėl viešojo sektoriaus subjektų racionalaus finansinių, turto ir žmogiškųjų išteklių naudojimo pateikti
ir išvadai parengti. Buvo paliestos 6 sritys ir suformuluoti 5 pasiūlymai, kurie po truputį jau
finalizuojasi ir netolimoje ateityje pasimatys dar ryškesni rezultatai. Nors teko didinti darbuotojų
skaičių dėl naujai atidarytų trijų ikimokyklinio ugdymo grupių ir vienos darbą prailginus, pavyko
pasiekti persilaužimą, – pradėjo mažėti darbo užmokesčio dalis biudžete nuo 61,4% 2021 metais iki
57,7% šiais metais. Tai reiškia didesnes galimybes investicijoms į infrastruktūros gerinimą, naujų
projektų finansavimą. Net 11 pradėtų, o šiais metais baigtinų saulės fotovoltinių elektrinių įrengimas
ant mums priklausančių įstaigų pastatų stogų ne tik leis sutaupyti lėšas, kurių reikdavo vis
brangstančiai elektros energijai pirkti, bet ir bus didelis žingsnis žaliojo Europos kurso ritmu.
Šakių rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į Kontrolės ir audito tarnybos
rekomendacijas, pasitvirtino daug informatyvesnę nuosavybės teise valdomo turto ataskaitos formą
ir jos pildymo tvarką. Tai taip pat lėmė, jog ilgalaikio turto realizavimo planą įvykdėme 411,3%.
Tikimės, kad 2021 metų sprendimai netrukus realizuosis kardinaliai pasikeisiančiu Šakių miesto
centro veidu. Įrengtas pasiesarčių ir paežerės takas, vaikų žaidimų ir treniruoklių aikštelės, vykstanti
Lingio parko takų rekonstrukcija, erdvių aplink renovuojamus daugiabučius atnaujinimas, policijos
pastato Birutės gatvėje rekonstrukcija bus tik dalis to, kam pradžia jau padaryta. Per ataskaitinius
metus rajone baigti renovuoti 8 daugiabučiai namai, pradėti 9, dar keturiolikai namų rengiami planai.
Džiugina ir pačių miestų ir kaimų bendruomenių įsijungimas per talkas, projektines iniciatyvas. Visa
tai kuria mūsų identitetą, tvirtina tarpusavio ryšius, verčia nuolat ieškoti ir atrasti, dalintis bei
džiaugtis nuolatine kūryba.
Savivaldybės taryba 2021-uosius buvo dedikavusi iš Žirgždaičių kilusių lakūno pulkininko
Jono Liorento ir parašiutininkės Antaninos Liorentaitės atminimui. Jam aktualizuoti buvo surengta
daug renginių, parodų, edukacijų, išleistas istoriografinis leidinys „Liorentų būtasis laikas“.
Labiausiai įkvepia Antaninos, Lietuvos moterų aviacijos istorijos pradininkės žodžiai: „Kodėl
skridau? Nes neaprėpiama toluma, laisvų debesų skraiste pasipuošusi Lietuvos padangė kaip
magnetas traukė mane skristi, pakilti aukštai...“ Lai šis drąsios kaimo merginos prisipažinimas ir mus
teįkvepia nesubuitėti, nesusmulkėti, o svajoti ir siekti to, kam reikia daugiau pastangų, drąsos ar
draugo rankos. Viliuosi ir visiems linkiu, kad paskutinieji šios kadencijos darbo metai netaptų
neefektyvių, pigių turinio ir trumpalaikių rezultato prasme sprendimų siūlymo, gundantis daugiau
balsų mandatui, kuris tokiu atveju ne įgalins daryti naujus darbus, o privers taisyti klaidas.
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Dar kartą dėkoju visiems Šakių rajono gyventojams – ūkininkams ir verslininkams, medikams
ir mokytojams, prekybininkams ir amatininkams, kūrėjams ir paslaugų teikėjams – kviečiu ir toliau
kartu ieškoti kelių ir būdų savo kraštui pagražinti ir gyvenimui jame pagerinti.
Savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis
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1. SAVIVALDYBĖS TARYBA
Į Šakių rajono savivaldybės tarybą išrinkti 25 tarybos nariai. Ataskaitiniu laikotarpiu dirbo
Judita Ambrasienė, Jonas Bakas, Vaidas Balčiūnas, Juozas Bertašius (iki 09-02), Antanas Burkšaitis,
Gerda Dobrovolskytė, Martinas Eimutis, Rasita Grincevičienė, Vilhelm Haase (iki 05-22), Mantas
Ižganaitis, Darius Jakavičius (mero pavaduotojas), Raminta Jakelaitienė, Gintautas Lenkas,
Margarita Liukaitienė, Edgaras Pilypaitis (meras), Romas Pukinskas, Aušrelė Pukinskienė, Mantas
Puskunigis, Rima Rauktienė, Tomas Skaizgirys, Valdas Stankūnas, Mečislovas Švabas, Mindaugas
Tarnauskas, Bernardinas Petras Vainius, Artūras Varankevičius. Ataskaitiniu laikotarpiu Vilhelm
Haase ir Juozui Bertašiui mirus savivaldybės taryboje dirbo Valda Ugenskienė (nuo 06-25) ir Juozas
Žemaitis (nuo 09-17).
Atstovavimas pagal partijas. Ataskaitiniu laikotarpiu tarybos nariai taryboje atstovavo trims
politinėms partijoms ir dviem visuomeniniams komitetams.

Visuomeninis
rinkimų komitetas
„Už vieningus
Zanavykus“
Vaidas Balčiūnas
Antanas Burkšaitis
Gerda Dobrovolskytė
Rasita Grincevičienė
Vilhelm Haase (iki 05-22)
Mantas Ižganaitis
Gintautas Lenkas
Margarita Liukaitienė
Edgaras Pilypaitis
Mečislovas Švabas
Valda Ugenskienė
Artūras Varankevičius.

Martinas Eimutis
Darius Jakavičius
Raminta Jakelaitienė
Romas Pukinskas
Bernardinas Petras
Vainius.

Jonas Bakas
Mantas Puskunigis
Tomas Skaizgirys
Valdas Stankūnas

Aušrelė Pukinskienė
Rima Rauktienė
Mindaugas
Tarnauskas

Visuomeninis
rinkimų
komitetas
„Už Šakių
rajono gyventojų
ateitį“
Judita
Ambrasienė
Juozas Bertašius
(iki 09-02)
Juozas Žemaitis

Frakcijos. Taryboje ataskaitiniu laikotarpiu veikė keturios frakcijos. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnė Rasita Grincevičienė, Lietuvos socialdemokratų
partijos frakcijos seniūnas Martinas Eimutis (iki balandžio 24 d. buvo Romas Pukinskas),
Vieningų zanavykų frakcijos seniūnas Mindaugas Tarnauskas, Opozicinės Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjungos frakcijos seniūnas Valdas Stankūnas.
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Tėvynės Sąjungos Lietuvos Krikščionių
demokratų frakcija

Opozicinė Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjungos
frakcija

• Vaidas Balčiūnas
• Antanas Burkšaitis
• Gerda Dobrovolskytė
• Rasita Grincevičienė
• Vilhelm Haase (iki 05-22)
• Mantas Išganaitis
• Gintautas Lenkas
• Margarita Liukaitienė
• Edgaras Pilypaitis
• Mečislovas Švabas
• Valda Ugenskienė
• Artūras Varankevičius

• Judita Ambrasienė
• Juozas Bertašius (iki 09-02)
• Jonas Bakas
• Mantas Puskunigis
• Tomas Skaizgirys
• Valdas Stankūnas
• Juozas Žemaitis

Lietuvos socialdemokratų partijos
frakcija
• Martinas Eimutis
• Darius Jakavičius
• Raminta Jakelaitienė
• Romas Pukinskas
• Bernardinas Petras Vainius

Vieningų zanavykų frakcija

• Aušrelė Pukinskienė
• Rima Rauktienė
• Mindaugas Tarnauskas

Tarybos dauguma. Ataskaitiniu laikotarpiu savivaldybės tarybos daugumą sudarė Tėvynės
sąjungos - Lietuvos krikščionys demokratai (11), Lietuvos socialdemokratų partija (5) ir Vieningi
zanavykai (3).
Tarybos opozicija. Ataskaitiniu laikotarpiu tarybos opoziciją sudarė Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjunga (4) bei visuomeninis rinkimų komitetas „Už Šakių rajono gyventojų ateitį“ (2).
Tarybos narių visuomeniniai padėjėjai. Tarybos narys savo įgaliojimų laikotarpiu gali
turėti visuomeninių padėjėjų. Ataskaitiniu laikotarpiu Gintautas Lenkas turėjo du visuomeninius
padėjėjus (V. Augustaitis, I. Mockaitienė).
Tarybos narių tarybos posėdžių lankomumas. Nė vieno savivaldybės tarybos posėdžio
nepraleido J. Bertašius (iki 09-02), G. Dobrovolskytė, D. Jakavičius, G. Lenkas, E. Pilypaitis, R.
Pukinskas, A. Pukinskienė, R. Rauktienė, V. Stankūnas, V. Ugenskienė, J. Žemaitis, po vieną posėdį
praleido J. Ambrasienė, J. Bakas, V. Balčiūnas, R. Grincevičienė, M. Liukaitienė, M. Puskunigis, po
du posėdžius praleido A. Burkšaitis, M. Eimutis, M. Ižganaitis, R. Jakelaitienė, M. Švabas, A.
Varankevičius, po tris posėdžius – T. Skaizgirys, M. Tarnauskas, B.P. Vainius. V. Haase (iki 05-22)
ataskaitiniu laikotarpiu neatvyko nė į vieną posėdį, tačiau tam buvo pateisinama priežastis, - liga.
Tarybos narių nusišalinimai. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas numato
prievolę tarybos nariui savivaldybės tarybos posėdyje prieš pradedant svartyti klausimą, kuris jam
sukelia interesų konfliktą, informuoti savivaldybės tarybą apie esamą interesų konfliktą, pareikšti
apie nusišalinimą ir, jeigu savivaldybės taryba nusišalinimą priima, jokia forma nedalyvauti toliau
svarstant šį klausimą. Ataskaitiniu laikotarpiu tarybos nariai pareiškė nusišalinimų 47 kartus, iš jų 5
kartus nusišalinimai nepriimti. Visi tarybos narių pareikšti nusišalinimai skelbiami savivaldybės
interneto svetainėje www.sakiai.lt skiltyje taryba → tarybos nariai → tarybos narių nusišalinimai.
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2. SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA
Šakių rajono savivaldybės taryba savo įgaliojimus įgyvendina savivaldybės tarybos
posėdžiuose. Tarybos posėdžiai yra atviri. Gyventojai apie posėdžių laiką ir darbotvarkę
informuojami per vietos žiniasklaidos priemones ir socialinius tinklus. Savivaldybės interneto
svetainėje galima iš anksto susipažinti su tarybos posėdžių darbotvarkėmis ir paruoštais sprendimų
projektais. Tarybos posėdį galima stebėti tiesiogiai, jis transliuojamas www.youtube.com kanale ir
savivaldybės interneto svetainėje www.sakiai.lt skiltyje posėdžių transliacijos.
2021 metais buvo sušaukta 11 savivaldybės tarybos posėdžių, iš jų 5 vyko nuotoliniu būdu.
Savivaldybės administracija, kontrolierė, tarybos nariai, Tarybos ir mero sekretoriatas svarstymui
parengė svarstymui 381 sprendimo projektą, iš jų priimta – 371 (iš jų 134 pateikti Teisės aktų
registrui). Priimti savivaldybės tarybos sprendimai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje
www.sakiai.lt taryba → tarybos sprendimai.
Palyginimui pateikiama informacija apie įvykusius tarybos posėdžius, priimtus sprendimus ir
registruotus projektus (nuo 2019 m. balandžio mėnesio).

450
400

405

425

397

381

350

420
371

300
250
200
150
100
50

13

11

11

0
Tarybos posėdžių skaičius

Registruotų sprendimų
projektų skaičius
2019 m.

2020 m.

Priimtų sprendimų skaičius

2021 m.

Pasisakymai/paklausimai savivaldybės tarybos posėdžiuose. Paklausimu laikomas tarybos
nario ar jų grupės kreipimasis savivaldybės kompetencijai priskirtu klausimu į savivaldybės
institucijų, savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų, įmonių, organizacijų, taip pat
valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje, vadovus. Rajono savivaldybės tarybos
sausio mėnesio posėdyje pasisakė V. Stankūnas, M. Puskunigis, vasario mėnesio posėdyje – J.
Ambrasienė, kovo mėnesio posėdyje – M. Puskunigis, birželio mėnesio posėdyje pasisakė E.
Pilypaitis, rugsėjo mėnesio posėdyje – V. Balčiūnas, spalio mėnesio posėdyje pasisakė E. Pilypaitis.
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Visi pasisakymai, paklausimai/pasisakymai yra tarybos posėdžių protokoluose, su kuriais galima
susipažinti savivaldybės interneto svetainėje www.sakiai.lt skiltyje taryba → tarybos posėdžių
protokolai.
Darbo užmokestis/išmokos. Tarybos nariams, išskyrus savivaldybės merą ir savivaldybės
mero pavaduotoją, už darbo laiką atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas yra atlyginama
(apmokama). Šis atlyginimas apskaičiuojamas pagal skelbiamą Lietuvos ūkio vidutinio mėnesinio
darbo užmokesčio (VMDU) dydį, atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką. Ataskaitiniu laikotarpiu
tarybos narių darbo užmokesčiui buvo išmokėta 9559,82 Eur (2019 metais 10 509,18 Eur, 2020
metais 10 487,61 Eur su Sodra). Taip pat tarybos nariui (išskyrus savivaldybės merą ir savivaldybės
mero pavaduotoją) su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono,
interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai
neapmoka savivaldybės administracija, kas mėnesį mokama 0,3 VMDU dydžio išmoka, už kurią
atsiskaitoma ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius. Ataskaitiniu laikotarpiu tarybos narių
išmokų išmokėta 94 551,55 Eur (2019 metais 100 425,64 Eur, 2020 metais 108 001,63 Eur).
Informacija apie tarybos nariams mokamas išmokas skelbiama viešai Šakių rajono savivaldybės
interneto svetainėje www.sakiai.lt skiltyje taryba → tarybos nariai → išmokos tarybos nariams.
3. KOMITETAI
Kokybiška rajono savivaldybės tarybos veikla daugiausia priklauso nuo darbo komitetuose.
Komitetų, išskyrus Kontrolės, posėdžiai vyko prieš kiekvieną rajono savivaldybės tarybos posėdį. Iš
viso įvyko 49 komitetų posėdžiai. Posėdžiuose buvo svarstomi rajono savivaldybės tarybos posėdžių
darbotvarkių klausimai, teikiamos pastabos, pasiūlymai, rekomendacijos. Komitetų nariai
posėdžiuose diskutavo ir tais klausimais, kurie jiems buvo teikiami administracijos specialistų,
savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kontroliuojamų įmonių bei tarybos narių. Prireikus posėdžiuose
dalyvauti kviesti atitinkamų įstaigų vadovai, organizacijų atstovai, piliečiai. Komitetų darbe
patariamojo balso teise gali dalyvauti visuomenės atstovai: seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių
sueigos deleguoti atstovai, ekspertai, valstybės tarnautojai ir kiti suinteresuoti asmenys. Tarybos
komitetų posėdžių darbotvarkės skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje www.sakiai.lt.
Komitetų posėdžių metu daromas garso įrašas, po komitetų posėdžių surašoma informacinė pažyma,
kuri skelbiama savivaldybės interneto svetainėje www.sakiai.lt skiltyje taryba → tarybos komitetai.
Finansų ir rajono plėtros komitetas (pirmininkė A. Pukinskienė). Ataskaitiniu laikotarpiu
įvyko 12 komiteto posėdžių, iš jų 11 vyko nuotoliniu būdu. Be teikiamų savivaldybės tarybos
posėdžiams svarstyti klausimų, komitetas papildomai vasario mėnesį rinkosi svarstyti parengtą ir
paviešintą savivaldybės 2021 metų biudžeto projektą. Posėdžio metu komiteto narys M. Puskunigis
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pristatė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Šakių skyriaus tarybos narių ir Seimo nario G. Surplio
teikiamą pasiūlymą, 2021 m. biudžete numatyti ir skirti šioms veikloms lėšų: smurto artimoje
aplinkoje, prekybos žmonėmis, turtinių teisės pažeidimų, nepilnamečių teisės pažeidimų prevencijai,
t. y. policijos rėmėjų skatinimui, saugios kaimynystės grupių skatinimui. Siūlė savivaldybei įtraukti į
prioritetinę kryptį švietimo įstaigose nuoseklų socialinių emocinių kompetencijų ugdymą (toliau –
SEK), skirti lėšas specialistams, kurie vestų kassavaitines SEK ugdymo pamokas 5-10 klasėse.
Komitetas nutarė šį pateiktą pasiūlymą teikti svarstyti kitiems komitetams.
Lankomumas. Nė vieno komiteto posėdžio nepraleido A. Pukinskienė, V. Balčiūnas, G.
Lenkas. Du posėdžius praleido R. Grincevičienė, tris – R. Jakelaitienė, penkis - M. Puskunigis.
Ūkio ir verslo komitetas (pirmininkas A. Varankevičius). Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 11
komiteto posėdžių, iš jų 9 vyko nuotoliniu būdu. Ataskaitiniu laikotarpiu keitėsi komiteto pirmininkas
ir du komiteto nariai. Komiteto pirmininkui V. Haase mirus, nuo birželio 22 dienos komiteto
pirmininku išrinktas A. Varankevičius, o nauja komiteto nare patvirtinta V. Ugenskienė (nuo 06-25),
mirus komiteto nariui J. Bertašiui, jo vietą taryboje ir komitete užėmė J. Žemaitis (nuo 10-19). Be
teikiamų savivaldybės tarybos posėdžiams svarstyti klausimų, komitetas gegužės mėnesio posėdžio
metu su UAB „Šakių šilumos tinklai“ direktoriumi Raimondu Rauckiu aptarė Šakių V. Kudirkos g.
76 renovacijos problemas bei gyventojų reiškiamus nepasitenkinimus. Taip pat kalbėta apie
Zanavykų turgaus problemas. Spalio mėnesį rinkosi į susitikimą su Marijampolės apskrities atliekų
tvarkymo centro (toliau – MAATC) atstovais, aptarti teikiamų paslaugų kokybės ir problemų Šakių
raj. savivaldybėje.
Lankomumas. Nė vieno komiteto posėdžio nepraleido J. Bertašius (iki 09-02), V. Stankūnas,
R. Pukinskas, A. Varankevičius, V. Ugenskienė, J. Žemaitis. Du posėdžius praleido M. Tarnauskas.
V. Haase nedalyvavo nė viename komiteto posėdyje, tačiau tam buvo pateisinama priežastis, - liga.
Švietimo, kultūros ir sporto komitetas (pirmininkas B. P. Vainius). Ataskaitiniu laikotarpiu
įvyko 11 komiteto posėdžių, iš jų 9 nuotoliniu būdu. Be teikiamų savivaldybės tarybos posėdžiams
svarstyti klausimų, komitetas kovo mėnesį rinkosi svarstyti bendrojo ugdymo klasių komplektų ir
priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2021-2022 mokslo
metams bei valgyklų skaičiaus pasirinkimo švietimo įstaigose klausimų. Ugdymo grupių skaičiaus
nustatymui 2021-2022 mokslo metams buvo pritarta, o dėl valgyklų skaičiaus mokyklose siūlė labai
gerai pasirengti, individualiai įvertinti kiekvieną mokyklą, konkrečiai apskaičiuoti, kiek bus
sutaupyta, siūlė Švietimo, kultūros ir sporto skyriui organizuoti susitikimą su tų įstaigų vadovais,
kurias liečia šis klausimas, diskutuoti, atsakyti į su higiena ir kitais reikalavimais susijusius
klausimus.
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Lankomumas. Nė vieno posėdžio nepraleido M. Liukaitienė, J. Bakas, R. Rauktienė. Vieną
posėdį praleido D. Jakavičius, po tris – B.P. Vainius, A. Burkšaitis.
Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas (pirmininkas M. Eimutis). Ataskaitiniu laikotarpiu
įvyko 12 komiteto posėdžių, iš jų 9 nuotoliniu būdu. Be teikiamų savivaldybės tarybos posėdžiams
svarstyti klausimų, komitetas papildomai gegužės mėnesį svarstė Pirminio asmens sveikatos centro
teikiamų profilaktinių programų įgyvendinimą Šakių rajone 2020-2021 m. bei aptarė vakcinavimo
procesą Šakių rajone. Komitetas nutarė surinkti informaciją apie foxus.lt programą bei dažniau
organizuoti pokalbių apie vakcinavimo procesą. Birželio mėnesį komiteto posėdžio metu svarstė
jaunimo reikalų politiką Šakių rajone ir nutarė organizuoti išplėstinę diskusiją.
Lankomumas. Nė vieno komiteto posėdžio nepraleido M. Eimutis, J. Ambrasienė, G.
Dobrovolskytė, du praleido M. Švabas, keturis – T. Skaizgirys, penkis – M. Ižganaitis.
Kontrolės komitetas (pirmininkas J. Bakas). Ataskaitiniu laikotarpiu komitetas posėdžiavo
du kartus, vieną iš jų – nuotoliniu būdu. Komitetas dirbo pagal 2021 metų savivaldybės taryboje
patvirtintą veiklos programą. Atsižvelgiant į tai, kad įstatyme yra nuostata, jog komitetas už savo
veiklą atsiskaito savivaldybės tarybai, išsamesnė komiteto veikla aprašyta 2022 m. sausio 21 d.
sprendimu Nr. T-47 patvirtintoje ataskaitoje, su kuria galima susipažinti savivaldybės interneto
svetainėje www.sakiai.lt skiltyje taryba → tarybos sprendimai.
Lankomumas – šimtaprocentinis.
4. KOMISIJŲ, TARYBŲ, DARBO GRUPIŲ VEIKLA
Tarybos nariai, vykdydami jiems priskirtus įgaliojimus, įgyvendindami Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatyme įtvirtintas nuostatas, dalyvavo komisijų, kurių yra nariai, veikloje.
Jaunimo reikalų taryba (pirmininkė A. Ižganaitė). Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 7
posėdžiai, jų metu išnagrinėti 26 klausimai ir priimti atitinkami sprendimai, pateikta 12 pasiūlymų
rajono savivaldybės tarybai dėl rengiamų teisės aktų projektų, susijusių su jaunimo politikos
klausimais.
Išsamesnė tarybos veikla aprašyta 2022 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-59 patvirtintoje
ataskaitoje, su kuria galima susipažinti savivaldybės interneto svetainėje www.sakiai.lt skiltyje taryba
→ tarybos sprendimai.
Studijų rėmimo komisija (pirmininkas D. Jakavičius). Per ataskaitinį laikotarpį įvyko du
komisijos posėdžiai. Iš viso socialinės stipendijos skirtos 16 studentų. Stipendijoms išmokėta 5 790
Eur rajono savivaldybės biudžeto lėšų.
Nuolatinė turto nuomos komisija (pirmininkas D. Jakavičius). Nuolatinė turto nuomos
komisija ataskaitiniu laikotarpiu surengė 4 posėdžius, kurių metu buvo paskelbtos konkursų sąlygos
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ir išnuomotos negyvenamosios patalpos, esančios Kriūkų sen., Gerdžiūnų km., Liepų g. 12 bei
išnuomoti stogo plotai ant mokyklos pastato, esančio Žvirgždaičiuose, Antaninos Liorentaitės g. 1.
Etikos komisija (pirmininkė J. Ambrasienė). Ataskaitiniu laikotarpiu atnaujinti komisijos
veiklos nuostatai, kurie patvirtinti Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 19 d. sprendimu
Nr. T-95. Iš viso įvyko trys posėdžiai, buvo gauti trys pranešimai dėl savivaldybės tarybos narių
elgesio, atliktas tyrimas ir priimtas vienas komisijos sprendimas.
Narkotikų kontrolės komisija (NKK) (pirmininkas V. Lebedžinskas). Gegužės 27 d.
posėdyje aptartos nepilnamečių alkoholio ir tabako žalingo vartojimo problemos, tarpinstitucinio
bendradarbiavimo aktualijos ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau –
NTAKD) švietėjiškos iniciatyvos sklaida.
Birželio 8 d. posėdyje aptartos NTAKD paskelbtos rekomendacijos dėl NKK veiklų
savivaldybėje, išklausyti Socialinės paramos centro

atstovo ir priklausomybių konsultanto

pasisakymai ir pasiūlymai.
Gruodžio 22 d. posėdyje aptarti NTAKD mokymai, lėšų poreikis veiklų aktyvinimui ir
renginio „Sveika gyvensena“ organizavimas VšĮ Šakių vaikų globos namų dienos užimtumo centre.
Numatytas NKK 2022 m. pirmo posėdžio laikas, kuriame būtų sudarytas veiklos planas. Visiems
NKK nariams rekomenduota iki pirmo posėdžio pagal savo kompetencijas numatyti galimas NKK
veiklas.
2021 metų antrame pusmetyje atliktas reguliarus pakartotinis tyrimas dėl nerūkymo zonų
žymėjimo. Narkotikų komisijos nariai pagal kompetenciją ir užimamas pareigas vykdė alkoholio,
tabako ir narkotinių medžiagų prevencines programas, informuodami ir derindami veiklas
(atsakomybė už rūkymą, alkoholio ir narkotikų vartojimą nepilnamečiams – vyko ugdymo įstaigose,
taip pat konsultacijos mokyklų administracijoms ir tėvams, bendruomenėse).
Peticijų komisija (pirmininkė R. Rauktienė). Ataskaitiniu laikotarpiu susirinkusi nebuvo.
Antikorupcijos komisija (pirmininkas T. Skaizgirys). Ataskaitiniu laikotarpiu susirinkusi
nebuvo.
Šakių

rajono

savivaldybės

bendruomenės

sveikatos

taryba

(pirmininkas

V.

Lebedžinskas). Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko trys posėdžiai. Balandžio 28 d. posėdyje pristatyta
ataskaita už 2020 metus, visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtos lėšos.
Gegužės 4 d. posėdyje svarstytos visuomenės sveikatos rėmimo lėšų gairės. Nutarta siūlyti
jaunimo palankių sveikatos priežiūros paslaugų vystymui skirti 3078,57 Eur, likusias lėšas –
infekcinių ligų profilaktikos priemonių vykdymui (COVID – 19 testavimo ir apsaugos priemonėms,
MP reikmėms).
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Šakių rajono savivaldybės tarybos birželio 25 d. sprendimu Nr. T-196 patvirtinti Visuomenės
sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių planas ir sąmata, kur 7197,43 Eur
skirta užkrečiamų ligų prevencijos ir kontrolės vykdymui (COVID-19 ligos padarinių šalinimui) ir
3078,57 Eur jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų diegimui savivaldybėje.
Šakių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisija
(pirmininkas D. Jakavičius). Rugsėjo 25 ir 27 dienomis organizuoti mokymai kovos su prekyba
žmonėmis tematika „Kartu prieš prekybą žmonėmis“, kuriuose dalyvavo socialiniai pedagogai,
mokyklos psichologai, Šakių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja
(bendruomenės pareigūnė) Aušra Mockevičiūtė, Šakių Vaikų globos namų atstovė, Valstybės vaiko
teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistai, Šakių socialinių paslaugų centro socialinės
darbuotojos, savivaldybės Socialinės paramos skyriaus specialistės. Kovos su prekyba žmonėmis ir
išnaudojimo centro lektorė supažindino su prekybos žmonėmis formomis, priežastimis bei mąstais,
atkreipė dėmesį į skurdą, socialiai jautrių visuomenės grupių bei jų atstovų pažeidžiamumą,
nepakankamą institucijų pagalbą jiems, tarpusavio bendradarbiavimo stoką. Buvo dalinama
informacinė medžiaga: plakatai, lankstinukai.
2021 m. gruodžio 20 d. paskaita tėvams „Jūsų vaikas ir internetas“. Paskaitoje dalyvavo
tėvystės įgūdžių stokojančios šeimos. Lektorė supažindino apie pavojus, tykančius internete. Ką tėvai
turėtų žinoti? Lektorės Dr. J. Vyšniauskytės-Rimkienės teigimu, kartais tėvai visai nesidomi, ką jų
atžalos veikia sėdėdami prie skaitmeninių įrenginių. Taip jie sudaro sąlygas keliauti po virtualų
pasaulį be jokių ribų. Vyko diskusijos, pokalbiai.
2021 m. gruodžio 20 d. organizuotas seminaras-praktikumas „Kas svarbu žinoti apie prekybą
žmonėmis“. Dalyvavo mokyklų socialiniai pedagogai, seniūnijų socialinio darbo organizatorės,
Probacijos tarnybos specialistė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistai,
VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Šakių vaikų dienos centro direktorė, VšĮ „Namai visiems“ atstovas,
savivaldybės Socialinės paramos skyriaus specialistės. Kalbėta apie profesinius gebėjimus, kuriuos
taikant galima padėti klientui konstruktyviai keisti jo gyvenime susidariusias problemines situacijas.
Vyko diskusijos, pasidalinta patirtimi. Išdalinta dalyviams informacinė medžiaga.
Šakių rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupė (vadovas D. Jakavičius).
Ilgą laiką savižudybių rodiklis Šakių savivaldybėje buvo raudonoje zonoje. Nuo 2019 m. rodiklis
pagerėjo ir savivaldybė lyginant su kitomis savivaldybėmis pateko į geltoną zoną. 2019 m. Šakių
rajone nusižudė 10 asmenų, o 2020 m. - 6 asmenys. Įvertinus savižudybes pagal priežastis Higienos
instituto Statistinių duomenų apie mirties priežastis paieškos priemone galime teigti, kad visos
savižudybės įvyko pagal Tarptautinį statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos kodą X70. Iš

Šakių rajono savivaldybės ir mero 2021 metų veiklos ataskaita

12

6 nusižudžiusių asmenų buvo keturi vyrai ir dvi moterys. Pagal vietovę - trys miesto ir trys kaimo
gyventojai.
Stengiantis užtikrinti psichikos sveikatos specialistų teikiamų paslaugų prieinamumą jau
antrus metus iš eilės Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizuoja
psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimą. Suplanuoti specialieji
savižudybių prevencijos įgūdžių mokymai grupės nariams (mokymų ciklas 16 val.), 2021 m. jau
apmokyta grupė pedagogų ir medikų. Viešinant pagalbos galimybes suplanuota rengti pokalbius su
bendruomenėmis lankantis seniūnijose. Numatyta bendradarbiaujant su Visuomenės sveikatos biuru
parengti informaciją apie psichologinę krizę ir pagalbos teikimą Šakių rajono bendruomenei,
lankstinukus policijos pareigūnams asmenų nukreipimui pas krizių valdymo specialistus. Grupėje
susitarta esant poreikiui pasitelkti Mobiliąją psichologinių krizių įveikimo komandą, Šakių socialinio
paslaugų centro darbuotojus.
Šakių Garbės piliečio vardo suteikimo komisija (pirmininkas A. Klimaitis). Ataskaitiniu
laikotarpiu nuotoliniu būdu įvyko 1 posėdis, kurio metu komisija svarstė 2 gautus siūlymus suteikti
Šakių rajono Garbės piliečio vardą Augenijai Julei Kasparevičienei ir dailininkui tapytojui Valentinui
Antanavičiui. Rekomendaciją dėl Garbės vardo suteikimo Augenijai Julei Kasparevičienei pateikė
Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis, o dailininkui tapytojui Valentinui Antanavičiui
– Šakių rajono savivaldybės tarybos narė Rima Rauktienė. Komisijai pritarus, abu siūlymai buvo
teikti Šakių rajono savivaldybės tarybai, kuri 2021 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-182 pritarė
siūlymui suteikti Šakių rajono Garbės piliečio vardą Augenijai Julei Kasparevičienei ir 2021 m.
gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-183 pritarė siūlymui suteikti Šakių rajono Garbės piliečio vardą
Valentinui Antanavičiui.
Kultūros ir meno darbuotojų nuolatinė atestavimo komisija (pirmininkas E. Pilypaitis).
Ataskaitiniu laikotarpiu susirinkusi nebuvo.
Kultūros centrų akreditavimo komisija (pirmininkas E. Pilypaitis). Ataskaitiniu laikotarpiu
susirinkusi nebuvo.
Kultūros ir meno taryba (pirmininkė R. Rauktienė). Vasario 4 d. posėdyje svarstė Garbės
piliečio vardo suteikimo kandidatūras. Nutarta siūlyti V. Antanavičiaus ir A. J. Kasparevičienės
kandidatūras. Svarstė ir Premijos už reikšmingus darbus ir pasiekimus kultūros srityje dydį. Nutarta
siūlyti Šakių rajono savivaldybės tarybai nustatyti 1000 Eur dydį. Šakių rajono savivaldybės taryba
tam pritarė 2021-02-19 sprendimu Nr. T-69.
Kovo 9 d. posėdyje svarstė skulptūros – Lietuvaitės likimo klausimą. Skulptūros autorius
informavo, kad skulptūros atstatymui reikėtų 25 tūkst. Eur. Posėdžio metu nutarta, kad reikia statyti
naują Lietuvaitės skulptūrą, įpareigojant Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus pavaduotoją kartu su
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VšĮ Verslo informacijos centro paskelbti atidarytos sąskaitos rekvizitus lėšoms rinkti. Ataskaitiniu
laikotarpiu surinkta 10 002,90 Eur.
Bendruomeninių organizacijų taryba (pirmininkas M. Kantautas). Ataskaitiniu laikotarpiu
vyko vienas susirinkimas, kurio metu buvo išrinktas pirmininkas.
Nevyriausybinių organizacijų taryba (NVO) (pirmininkė D. Aniulienė). Ataskaitiniu
laikotarpiu posėdžiavo tris kartus. Pagal galiojančius teisės aktus atnaujino nuostatus ir juos teikė
tvirtinti rajono savivaldybės tarybai. Taip pat nutarė vykdyti Šakių rajono nevyriausybinių
organizacijų, registruotų Šakių rajone ir turinčių nevyriausybinės organizacijos statusą pagal Lietuvos
Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme nustatytus kriterijus, registraciją.
Registravosi 38 NVO.
Verslo plėtros taryba (pirmininkas A. Tarnauskas). Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko šeši
Verslo plėtros tarybos posėdžiai. Verslo plėtros taryba per metus gavo ir svarstė 20 paraiškų
Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo (toliau – SVVPF) paramai gauti. 15 iš jų tenkintos.
Ataskaitiniu laikotarpiu keitėsi SVVPF nuostatai, detalizuojant galimybę suteikti beprocentes
paskolas bendruomenėms ir kitoms ne pelno organizacijoms, įgyvendinančioms verslo kūrimo
projektus. Numatytas beprocenčių paskolų nevyriausybinėms organizacijoms išdavimas penkeriems
metams, neįpareigojant jas grąžinti dalimis, pagal nustatytą grafiką. Verslo plėtros taryba (toliau –
VPT) nustatė, kad visi pareiškėjai pirmiausia teikia paraiškas Fondą administruojančiai institucijai ir
jos svarstomos Verslo plėtros tarybos posėdyje. Tik priėmus teigiamą VPT nutarimą, rengiamas
sprendimo projektas rajono tarybai. Nuostatuose numatytas nuolatinis paraiškų rinkimas, kad
bendruomenėms, teikiančioms projektus, būtų galimybė laiku gauti projekto PVM išlaidų
finansavimo įrodymą patvirtinančius dokumentus. Papildyta reikalavimu, kad šie subjektai paramą
gali naudoti tik PVM išlaidoms kompensuoti, o nesiregistravusieji PVM mokėtojais privalo
papildomai pagrįsti savo pajėgumą grąžinti paskolą. Papildyta nuostata, kad paskola gali būti
grąžinama lygiomis dalimis pagal sutartyje nustatytą grafiką ne rečiau nei kartą per metus, pradedant
nuo antrųjų metų.
Ataskaitiniu laikotarpiu 3 nevyriausybinių organizacijų verslo projektams skirta 29.317,06
eurų beprocentėms paskoloms PVM išlaidoms kompensuoti. Privačiam verslui suteikta 30 000 eurų
paskolų, 3750 eurų paskolos grąžinimas pratęstas vieneriems metams. Suteikta 6834,59 eurų
negrąžintinos paramos.
Verslo taryba (pirmininkas R. Valiukas). Ataskaitiniu laikotarpiu aptarta savivaldybės
mokesčių politika, tarifai 2022 metams bei galimybės taikyti lengvatas 2021 metais. Sutarta
peržiūrėti, įvertinti reklamos rinkliavos dydžius, tartis su verslu dėl infrastruktūros mokesčio tarifų.
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Aptartos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos priemonės infrastruktūros kūrimui. Sutarta svarstyti
paraiškos teikimo galimybes, kai pasirodys atnaujintas FSA, kvietimas teikti paraiškas.
Taip pat aptarti mokestinės aplinkos klausimai, Kauno savivaldybės pavyzdys dėl lengvatų
nukentėjusiems verslo sektoriams. Sutarta nesiūlyti visus nukentėjusius verslus atleisti automatiškai,
bet suteikti galimybę kiekvienam nukentėjusiam subjektui kreiptis individualiai. Aptartos tolesnio
bendradarbiavimo per Verslo tarybą plėtros galimybės.
Pristatytas Šakių kašto VVG strategijos keitimo projektas, išsakytos nuomonės dėl siūlomų
priemonių, tinkamų pareiškėjų ir kitų finansavimo šaltinių. Užimtumo tarnybos poskyrio vedėja
pristatė Užimtumo tarnybos priemones darbo vietų kūrimui. Svarstyti rajono tarybai teikiamų
sprendimo projektų dėl paviršinių nuotekų tvarkymo klausimai, išreikšta pozicija, kad tarifas
nustatomas palankus, verslas jam neprieštarauja, bet taisyklių projekte buvo likę netikslumų. Verslo
atstovai išreiškė nuogąstavimą, kad Verslo tarybai nebuvo pristatytas sprendimo projektas dėl
infrastruktūros mokesčio, jis nesvarstytas su verslo bendruomene.
5. SAVIVALDYBĖS MERAS
Mero institucija – atvira visuomenei. Savivaldybės meras organizuodamas savo veiklą
tiesiogiai bendrauja su gyventojais organizuodamas gyventojų priėmimus, atsakydamas į jų
klausimus telefonu, raštu ar tiesioginio susitikimo metu. Visa aktuali informacija, skelbimai,
informacija apie priimtus teisės aktus, sveikinimai, kvietimai į renginius ir įvairaus pobūdžio
pranešimai buvo skelbiami Šakių rajono savivaldybės interneto puslapyje, asmeninėje facebook
paskyroje, o siekiant, kad informacija būtų pateikiama kuo didesniam asmenų ratui, skelbiama ir
rajono laikraščiuose.
Asmeninėje savivaldybės mero socialinių tinklų facebook platformoje skelbtos įvairios
kiekvieno mėnesio aktualijos, pristatant ryškiausius įvykius ar pabaigtus darbus:
2021 metų sausio mėnesio aktualijos

2021 metų liepos mėnesio aktualijos

2021 metų vasario mėnesio aktualijos

2021 metų rugpjūčio mėnesio aktualijos

2021 metų kovo mėnesio aktualijos

2021 metų rugsėjo mėnesio aktualijos

2021 metų balandžio mėnesio aktualijos

2021 metų spalio mėnesio aktualijos

2021 metų gegužės mėnesio aktualijos

2021 metų lapkričio mėnesio aktualijos

2021 metų birželio mėnesio aktualijos

2021 metų gruodžio mėnesio aktualijos

Kiekvieną mėnesio pirmą pirmadienį ir antradienį buvo rengiami pasitarimai su
administracijos ir jos skyrių, įstaigų vadovais, seniūnais, kurių metu aptariami aktualiausi praėję ir

Šakių rajono savivaldybės ir mero 2021 metų veiklos ataskaita

15

numatomi savaitės darbo klausimai, jų vykdymas. Buvo organizuojami susitikimai su verslo
atstovais, Seimo nariais, įvairiomis institucijomis.
Mero potvarkiai. Ataskaitiniu laikotarpiu savivaldybės meras pasirašė 272 potvarkius (iš jų:
26 veiklos, 143 personalo, 103 atostogų ir komandiruočių klausimais) bei atsakymus į jam adresuotus
prašymus ir raštus. Palyginimas su 2019 metais pateiktas grafike.
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Mero fondas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostata ir
patvirtintu Rajono savivaldybės mero fondo naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašu, lėšos
naudojamos reprezentacijos reikmėms.
Paslaugos, prekės pavadinimas
Gėlės, vainikai
Saldumynai, maisto produktai, maitinimas
Suvenyrai, dovanos, knygos
Renginys Gotlybiškiuose „Protėvių valdovų ir partizanų
kovų keliais“
Knygos „Lietuvos valstybės konstitucijos (su okupacijos
periodu) 1918-1924“
Batuto paslaugos nuoma Šakių miesto šventei
Mero taurė Šakių kinologų klubo rengiamoje šunų parodoje
„Zanavykų vasara 2021“
Tarptautinio ralio „Kauno ruduo 2021“ renginiui skirtos
taurės
Apgyvendinimo paslaugos
Mero pavaduotojo vizitinės kortelės
Iš viso panaudota
Buvo skirta

Paslaugų,
prekių kaina
Eur
(2019 m.)
1183,60
4329,98
5294,52
270,55

Paslaugų,
prekių kaina
Eur
(2020 m.)
1016,48
1701,93
5248,40
-

Paslaugų,
prekių kaina
Eur
(2021 m.)
3852,38
4293,96
5143,54
-

-

-

392,40

-

-

1000,00
150,00

-

-

570,00

42,35
11121,00
11121,00

7966,81
15811,00

730,00
16132,28
16458,00

Lėšos buvo naudojamos įvairioms savivaldybės surengtoms šventėms, kultūros ir sporto
renginiams, į savivaldybę atvykusių svečių ir delegacijų priėmimui, savivaldybės surengtiems
oficialiems priėmimams, darbo susitikimams su valstybinių institucijų ir įstaigų bei kitų savivaldybių
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atstovais, nusipelniusių asmenų jubiliejams paminėti bei apdovanojimams (suvenyrams, gėlėms)
pirkti.
Mero komanda. Mero pavaduotojas. Ataskaitiniu laikotarpiu savivaldybės mero
pavaduotojo pareigose dirbo Darius Jakavičius. Jam pavesta švietimo (bendrojo, ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir neformaliojo ugdymo), mokinių ugdymo karjeros koordinavimas, socialinių
reikalų ir socialinės apsaugos koordinavimas, jaunimo politikos įgyvendinimo koordinavimas.
Švietimas. Ataskaitiniu laikotarpiu mero pavaduotojas vadovavo tarpinstitucinio darbo grupei,
kuri atliko parengiamąjį analitinį darbą dėl ikimokyklinio ugdymo infrastruktūros plėtros Šakių
rajono savivaldybėje galimybių ir planuojamos plėtros kainos įvertinimo. Ikimokyklinio ugdymo
infrastruktūros plėtros savivaldybėje galimybių studija padėjo įsivertinti poreikį ir galimybes tenkinti
šeimų poreikį ugdyti vaikus institucijose pagal ikimokyklinio ugdymo programas.
2021 m. rajono švietimo įstaigų tinklo pertvarkos darbo grupė, vadovaujama mero pavaduotojo,
apsvarstė ir rajono savivaldybės tarybos tvirtinimui pateikė 2022-2025 metų rajono švietimo įstaigų
tinklo pertvarkos bendrąjį planą, kuris patvirtintas rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d.
sprendimu Nr. T-222.
Dėl sparčiai mažėjančio mokinių skaičiaus ir stengiantis, kad nebūtų jungtinių klasių, 2021 m.
uždaryti Sudargo Martyno Sederevičiaus, Žvirgždaičių ir Siesartėnų pradinio ugdymo skyriai,
Panovių pradinio ugdymo skyrius pertvarkytas į ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo skyrių.
Vaikų skaičiaus pokytis nuo 2018 metų pavaizduotas paveiksle.
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Ašies pavadinimas
Ikimokyklinio amžiaus vaikai

Priešmokyklinio amžiaus vaikai

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. nevykdomos pagrindinio ugdymo II pakopos ugdymo programos
Plokščių ir Kriūkų mokyklose-daugiafunkciuose centruose ir Šakių „Varpo“ mokykloje.
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Atidarytos naujos ikimokyklinio ugdymo grupės Kidulių pagrindinėje mokykloje ir
Griškabūdžio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje. Šakių „Varpo“ mokyklos Slavikų pradinio
ugdymo skyriuje ir Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos Panovių pradinio ugdymo
skyriuje įsteigtos pilnos dienos mišrios ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupės.
Socialinė sritis. Ataskaitiniu laikotarpiu mero pavaduotojas vadovavo:
1. Piniginės socialinės paramos skyrimo komisijai, kuri 2021 m. surengė 12 posėdžių. Dėl
vienkartinių socialinių išmokų skyrimo kreipėsi 235 asmenys, išmokėta 99 798 Eur, iš jų – 1 200 Eur
skirta nukentėjusiems nuo gaisro, 1 762 Eur vaikų akiniams įsigyti, 64 826 Eur sergantiems
onkologinėmis ligomis, 3 680 Eur sergantiems sunkiomis ligomis ar patyrus traumas, 3 743 Eur būsto
įsigijimo išlaidoms ar remonto išlaidoms iš dalies kompensuoti, 14 160 skirta šeimynų veiklai, 10
427 Eur skirta dėl sunkios materialinės padėties.
2. Socialinių paslaugų skyrimo komisijai, kuri posėdžiavo 28 kartus. Komisija apsvarstė 35
prašymus dėl ilgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo institucijoje, 15 prašymų dėl dienos
socialinės globos paslaugų teikimo asmens namuose, 7 prašymus dėl dienos socialinės globos
paslaugų skyrimo institucijoje.
3. Socialinės priežiūros akreditavimo vertinimo ir atrankos komisijai, kuri vykdė socialinės
priežiūros paslaugų akreditaciją. Šešios socialinės priežiūros įstaigos, Šakių rajono savivaldybėje
teikiančios paslaugas, pateikė prašymus dėl paslaugų akreditavimo. Akredituotos visos paslaugos,
kurioms buvo pateikti prašymai, akreditacija baigta 2021 m. gruodžio 31 d.
4. Vaiko gerovės komisijai, kuri suorganizavo 8 komisijos posėdžius. Juose svarstė 29
klausimus dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo ir koordinuotai teikiamos pagalbos vaikui ir
šeimai organizavimo, bei privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo ir kt.
Ataskaitiniu laikotarpiu analizuotas ir socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo plėtimas.
Griškabūdžio gimnazijos Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro antrame aukšte numatyta steigti
Šeimos krizių centrą. Centro veiklą planuojama pradėti 2022 m. III ketvirtyje.
Sekretoriatas. Šakių rajono savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriate ataskaitiniu
laikotarpiu iki birželio 1 dienos buvo užimtos dvi pareigybės, t. y. viena mero patarėjos bei Tarybos
ir mero sekretoriato vedėjos pareigybės. Nuo birželio 1 dienos užimta dar viena mero patarėjo
pareigybė, kurios veiklos sritis - viešieji ryšiai.
Visuomeniniai konsultantai. Meras savo įgaliojimų laikui gali turėti visuomeninių
konsultantų, kurie mero prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.
Ataskaitiniu laikotarpiu meras turėjo vieną visuomeninį konsultantą (A. Klimaitį).
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5.1. Atstovavimas savivaldybei
Marijampolės regiono plėtros tarybos veikla (MRPT). Vasario 10 d. posėdžio metu
regiono savivaldybių merai pagal gautą Aplinkos ministerijos kvietimą išreiškė norą tapti pilotiniu
regionu ir pasinaudoti galimybe gauti
išsamias

tarptautinės

bendradarbiavimo

Ekonominio
ir

plėtros

organizacijos rekomendacijas, skirtas
įgyvendinti sėkmingą vandentvarkos
įmonių jungimo procesą. Projekto
esmė

–

regionui

pasirinktam
būtų

pilotiniam

parengiamos

ir

pateikiamos rekomendacijos, padėsiančios įgyvendinti vandentvarkos sektoriaus stambinimo
reformą Lietuvoje.
Taip pat pristatyta, kad pabaigus projektą Šakiuose sujungtos atskiros miesto erdvės, įrengus
pėsčiųjų ir dviračių taką teritorijoje tarp V. Kudirkos ir Kęstučio gatvių.
Birželio 29 d. kartu su Lenkijos,
Bulgarijos, Rumunijos, Slovakijos
ir Vengrijos atstovais nuotoliniu
būdu

pasirašyta

Liublino

deklaracija. Šią deklaraciją pasirašė
penkios Lenkijos vaivadijos, vienas
Bulgarijos

regionas,

Rumunijos

apskritys,

penkios
vienas

Slovakijos savivaldos regionas ir
viena Vengrijos apskritis. Forumą atidarė ir dalyvius sveikino Lenkijos prezidentas Andrzej Duda.
Anot jo, svarbus visų valstybių geranoriškas bendradarbiavimas, kuris veda bendruomeniškesnės
Centrinės Europos link. Prezidentas pabrėžė, kad ši iniciatyva apjungs 116 mln. gyventojų.
Iniciatyvos tikslas – Trijų jūrų regionų ekonominio tinklo sukūrimas. Pasirašiusieji Liublino
deklaraciją išreiškė norą veikti kuriant stabilią tarp Baltijos, Adrijos ir Juodosios jūrų išsidėsčiusių
regionų partnerystę, kurią jungs šalių bendradarbiavimas. Šio susitarimo tikslas – bendradarbiavimas
plėtros ir abipusės naudos tikslais ir regionų konkurencingumo didinimas Europos mastu. Glaudaus
tarpregioninio bendradarbiavimo ryšiais bus sukurtas Trijų jūrų regiono ekonominis tinklas, kuris bus
naudojamas kaip įrankis bendrų iniciatyvų, infrastruktūros, energetikos, kultūros ir kitų sričių
projektų įgyvendinimo kelyje.
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Lapkričio 11 d. nuotoliniame posėdyje Aplinkos ministerijos atstovai pristatė planuojamas
savo kompetencijos srities 2021–
2030 metų priemones. Aplinkos
ministerijos priemonėms naujuoju
finansavimo laikotarpiu numatyta
833,7 mln. Eur lėšų, iš jų
regionams apie 230,2 mln. Eur.
Skyrus

šias

lėšas

regionams,

planuojama spręsti lietaus nuotekų
ir geriamojo vandens tiekimo
infrastruktūros

plėtros

ir

modernizavimo problemas, skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą. Akcentuota tai, kad lietaus
nuotekų infrastruktūros plėtra ir modernizavimas numatomas tik virš 10 000 gyventojų turinčiuose
miestuose, kurie per 5 pastaruosius metus susidūrė su užtvindymo atvejais dėl lietaus. Investicijų
geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros plėtrai naujuoju finansavimo laikotarpiu gali tikėtis tik tos
įmonės, kurios sutiks jungtis siekiant efektyvesnio valdymo.
Lietuvos savivaldybių asociacijos veikla (LSA). Vasario 15 d. posėdyje kalbėta apie
ugdymo paslaugų prieinamumą ir mokinių pavėžėjimą. Dėl mokinių mažėjimo ir uždaromų mokyklų
kaimiškose vietovėse ir miesteliuose poreikis mokinius pavėžėti iki artimiausios mokyklos tik didėja.
Kalbėta ir apie „Tūkstantmečio mokyklos“ koncepciją, kuri bus išgryninta patvirtinus
finansavimą šiai programai ir kartu su savivaldybėmis išanalizavus, kas būtų naudingiausia
konkrečios savivaldybės moksleiviams.
Užsiminta ir apie tai, kad planuojama peržiūrėti mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų
atestacijos sistemą, kadangi, LSA nuomone, ji nėra efektyvi. Diskutuota ir apie mokytojų trūkumą
bei galimybę, tariantis su konkrečiomis mokyklomis, skatinti vyresniųjų klasių moksleivius tiek
ministerijos, tiek savivaldybių teikiamomis stipendijomis, skirtomis pedagogikos studijoms. Tačiau
ministerijos ir LSA atstovai konstatavo, kad mokytojų trūkumo klausimas turi būti sprendžiamas
kompleksiškai, nes motyvacija rinktis pedagogikos studijas neturėtų apsiriboti stipendija.
Informuota, kad ketinama patvirtinti sprendimą nesteigti jungtinių klasių 5–12 klasių
moksleiviams.
Vasario 24 d. LSA išplatino kreipimąsi į Prezidentą Gitaną Nausėdą, Seimo Pirmininkę
Viktoriją Čmilytę-Nielsen ir Ministrę Pirmininkę Ingridą Šimonytę kviesdami imtis konkrečių
veiksmų suteikiant savivaldybėms daugiau savarankiškumo ir įgalinant jas vykdyti regionų plėtrai
būtinas investicijas. Vyriausybei rengiant savo programos įgyvendinimo bei ekonomikos gaivinimo
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ir atsparumo didinimo planus, merai ragina svarbiausių šalies institucijų vadovus priimti sprendimus
dėl kompleksinės savivaldybių finansų sistemos reformos. Kreipimesi nurodomi trys pagrindiniai
siūlymai sukurti tvarų ir skaidrų finansinį pagrindą regioninės politikos įgyvendinimui. Tai –
savivaldybių pajamų formavimo peržiūra išplečiant nuosavų pajamų šaltinius ir didinant investicinį
pajėgumą, savivaldybių skolinimosi ir skolos valdymo reglamentavimo peržiūra bei tvaraus
finansinio instrumento savivaldybių investicijoms finansuoti sukūrimas, panaudojant ES struktūrinių
fondų ar (ir) ES ekonomikos gaivinimui ir atsparumo didinimui skirtos priemonės (angl. Recovery
and Resilience Facility) lėšas.
Kovo 19 d. vykusiame LSA valdybos posėdyje merai ragino ŠMSM bei Sveikatos apsaugos
ministerijas leisti savivaldybėms laisviau spręsti dėl ugdymo proceso organizavimo bei vakcinacijos
ir prioritetinių grupių. Valdybos posėdyje merai iškėlė ir abiturientų bei jų mokytojų vakcinavimo
klausimą. Pasak savivaldybių vadovų, jį būtina spręsti kuo greičiau ir suteikti abiturientams kuo
didesnes galimybes pasirengti egzaminams. Aptartas ir kaupinių ištyrimo klausimas. LSA valdyba
priėmė protokolinį sprendimą kreiptis į Seimą ir Vyriausybę ir prašyti kompensuoti negautas iš žemės
mokesčio savivaldybių pajamas (iš viso – 6,3 mln. eurų) dėl padidintų neapmokestinamų paviršinių
vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų žemės plotų. Taip pat prašoma panaikinti Žemės
mokesčio įstatyme įteisintą lengvatą dėl paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų žemės
neapmokestinimo bei suteikti savivaldybėms teisę spręsti dėl šios lengvatos taikymo.
Kovo 25 d. ŠMSM atstovai apžvelgė bendrojo ugdymo mokyklų būklę ir pagrindinius
duomenis: mokyklų ir klasių dydžius, netolygumus tarp savivaldybių ir mokyklų, mokinių ir
pedagogų skaičius įvairiose savivaldybėse, ugdymo pažangos statistiką. Taip pat kalbėta apie
Tūkstantmečio mokyklos bei geltonųjų autobusiukų programas, švietimo pagalbos specialistus.
Nutarta, kad ministerija pateiks LSA Vyriausybės nutarimo dėl mokyklų tinklo taisyklių pakeitimo
projektą, kurį savivaldybės įvertins ir pateiks savo nuomonę.
Balandžio 13 d. pristatyti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau - ŠMSM) siūlymai
pagerinti kokybiško bendrojo ugdymo prieinamumą, sumažinti atskirtį tarp skirtingų socialinių
grupių žmonių ir efektyviau naudoti mokymo lėšas. Savivaldybės pritaria ŠMSM siūlymui nuo 2022
m. rugsėjo 1 d. pradines mokyklas, pagrindines mokyklas ir progimnazijas, išskyrus nevalstybines,
kuriose mokosi 60 ir mažiau mokinių, reorganizuoti arba likviduoti – pertvarkyti struktūrą į pradinio
ugdymo skyrius ir palikti juos veikti tose pačiose patalpose, tačiau siūlo tai padaryti per dvejus (2022
-2023) metus.
Gegužės 12 d. vyko tarptautinis seminaras apie klimato kaitos priemones savivaldybėse.
Pažymėta, kad miestai ir regionai yra pasirengę prisitaikyti prie klimato kaitos. Decentralizuotas
bendradarbiavimas yra svarbi priemonė, padedanti patobulinti, parengti ir įgyvendinti ekologiškesnę
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politiką. Savivaldybės jau integruoja žaliąją infrastruktūrą ir žaliuosius sprendinius į savo miestų
planavimą, įskaitant pastatų, viešųjų erdvių ir kitos infrastruktūros projektavimą.
Sutarčių pasirašymas. Spalio 5 d. pasirašytas:
1. bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos Šakių rajono
savivaldybės ir Ukrainos Respublikos Slobozhanska gyvenvietės
tarybos ketinimų protokolas, kuriuo susitarta bendradarbiauti kultūros,
švietimo ir sporto, verslo ir turizmo, sveikatos ir aplinkos apsaugos,
viešųjų erdvių gerinimo srityse, keitimosi patirtimi ir bendru
dalyvavimu tarptautinėse iniciatyvose ir investiciniuose projektuose.
2. Šakių rajono savivaldybės Lietuvoje,
Ādaži savivaldybės Latvijoje, Dusheti
savivaldybės Sakartvele, Slobozhanska gyvenvietės tarybos susitarimo
memorandumas. Memorandumo galiojimo terminas 5 metai. Šalys
palaikys nuolatinį ryšį tarp vadovų ir atsakingų institucijų visose pusėse,
kad būtų palengvintos konsultacijos dėl mainų ir bendradarbiavimo, taip
pat bendro intereso klausimais. Visos savivaldybės dirbs kartu su
atitinkamomis organizacijomis, kad sukurtų praktinį bendradarbiavimo
planą ir įgyvendintų bendrus projektus.
6. VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGA
Ataskaitiniu laikotarpiu iš Vyriausybės atstovų Marijampolės ir Kauno apskrityse tarnybos
gautas ir registruotas 31 dokumentas. Įstaiga informuodavo apie pasikeitusius teisės aktus,
nurodydavo terminus teisės aktų pakeitimams atlikti, prašydavo pateikti informaciją apie įvykdytas
užduotis, priimtus teisės aktus. Taip pat bendrauta elektroniniais laiškais. Į visus raštus, laiškus
atsakyta laiku ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais.
7. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS
Kasmet savivaldybės taryba patvirtinta savivaldybės biudžetą, kurį sudaro 6 programos:
Mokymosi visą gyvenimą, jaunimo ir sporto, Regioninės plėtros ir bendruomeninių iniciatyvų,
Kultūros ir turizmo, Valdymo, Ūkio plėtros, Socialinės ir sveikatos apsaugos. Šioms programoms
2021 metais skirta 34111,353 tūkst. Eur (2019 metais 30184,84059 tūkst. Eur, 2020 metais
34191,80659 tūkst. Eur).
Lėšų skyrimas pagal atskiras programas pateiktas lentelėje, palyginimui pateikiama
informacija nuo 2019 metų.
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skirta 2019 m.
(tūkst. Eur)

skirta 2020 m.
(tūkst. Eur)

skirta 2021 m.
(tūkst. Eur)

13784,96059

14746,2696

15798,573

2428,141

2121,915

2142,47

Kultūros ir turizmo plėtros

2019,848

2142,568

2327,783

Valdymo

4334,72

4940,94999

4877,499

Ūkio plėtros

2439,891

4042,61

2837,138

Socialinės ir sveikatos apsaugos

5177,28

6197,494

6127,89

30184,84059

34191,80659

34111,353

Programa
Mokymosi visą gyvenimą, jaunimo ir sporto
Regioninės plėtros ir bendruomeninių
iniciatyvų

Iš viso

Per ataskaitinį laikotarpį dėl teisės aktų pasikeitimų, įstaigų vadovų prašymų ir savivaldybės
finansinių galimybių, rajono savivaldybės biudžetas buvo tikslintas 7 kartus. Patikslintas 2021 metų
rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas (kartu su nepanaudotomis 2020 metų pajamomis) sudarė
38311,042 tūkst. Eur, išlaidų planas – 37837,014 tūkst. Eur.
Švietimas. Ataskaitiniu laikotarpiu ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankė 889 vaikai. Mokinių
skaičius lyginant su 2020 metais mažėjo. 2020 metais mokinių skaičius rajone – 2975, 2021 metais
2871. Mokinio ir vaiko išlaikymui, priklausomai nuo jų skaičiaus atskirose ugdymo įstaigose,
skiriamų lėšų poreikis (nuo 2019 metų) pateikiamas lentelėje.
Švietimo įstaiga

Šakių „Žiburio“ gimnazija
Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos
gimnazija
Lukšių Vinco Grybo gimnazija
Šakių „Varpo“ mokykla
Gelgaudiškio pagrindinė mokykla
Griškabūdžio gimnazija
Kriūkų mokykla- daugiafunkcis centras
Lekėčių mokykla- daugiafunkcis centras
Kidulių pagrindinė mokykla
Plokščių mokykla- daugiafunkcis centras
Sintautų pagrindinė mokykla
Slavikų pagrindinė mokykla
Žvirgždaičių progimnazija
Šakių lopšelis- darželis „Berželis“
Šakių rajono vaikų lopšelis- darželis „Klevelis“
Šakių rajono Gelgaudiškio vaikų darželis
„Eglutė“
Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo
centras
Iš viso

Vaikų ir
mokinių
skaičius
2019 01 01
448
423

Vaikų ir
mokinių
skaičius
2020 01 01
430
392

Vaikų ir
mokinių
skaičius
2021 01 01
409
385

Lėšos mokymo
reikmėms ir aplinkos
išlaikymo išlaidos,
tūkst. Eur
3,326
4,07

449
821
202
324
113
134
172
105
179
68
43
219
129
75

421
786
290
345
119
130
159
112
180
58
230
137
-

410
831
262
327
120
131
165
98
172
230
137
-

3,734
2,897
4,142
4,516
5,906
5,857
4,943
6,894
4,866

79

79

16,089

3789

3761

x

3904
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Įsteigtos penkios naujos pilnos dienos ikimokyklinio ir mišrios ikimokykliniopriešmokyklinio ugdymo grupės ir viena trumpo buvimo mišri ikimokyklinio-priešmokyklinio
ugdymo grupė.
Kultūra. Ataskaitiniu laikotarpiu veikė 8 kultūros įstaigos, kurių programai buvo skirta
2327,783 tūkst. Eur. Papildomai įstaigos su savo vykdoma veikla ataskaitiniu laikotarpiu pritraukė
85226,25 Eur lėšų.
Įstaigos pavadinimas
Viešoji biblioteka
Šakių kultūros centras
Gelgaudiškio kultūros centras
Griškabūdžio kultūros centras
Kudirkos Naumiesčio kultūros centras
Lukšių kultūros centras
Sintautų kultūros centras
Zanavykų muziejus

Suma, Eur
6 646
10 000
26 417,20
1 973,50
120
26 504,25
240
13 325,30

Atlikti už 4 400 Eur genocido vietų priežiūros darbai (Sudargo ir Šiaudinės kaimo žydų
žudynių ir užkasimo vietose), už 5 085 Eur parengta Zyplių dvaro sodybos topografinė nuotrauka,
atlikti dendrologiniai tyrimai, už 6 600 Eur įsigytos Zyplių dvaro sodybos pirmojo svirno stogo ir
fasado tvarkybos (remonto, restauravimo) projektinių pasiūlymų parengimo paslaugos.
Socialinė parama. Ataskaitiniu laikotarpiu socialinių pašalpų, išmokų ir kompensacijų per
2021 metus buvo išmokėta 10,340 mln. Eur (2020 metais 10 mln. 351 Eur). Finansuota 11 vaikų
dienos centrų, 25 globos įstaigos, 8 socialinės reabilitacijos neįgaliesiems teikimo bendruomenėje
projektai, gauta 230982 Eur vykdomai akredituotai vaikų dienos centro veiklai.
Siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą
esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, savivaldybės administracijai buvo skirta 26199 Eur
valstybės lėšų patirtoms materialinių išteklių teikimo išlaidoms kompensuoti. Asmens sveikatos
priežiūros įstaigoms per 2021 metus išmokėta 262283,44 Eur valstybės biudžeto lėšų, skirtų dėl
COVID-19 ligos patirtoms išlaidoms kompensuoti.
Įplaukos. Savivaldybės teritorijoje renkamų pajamų surinkta 40431,684 tūkst. Eur, t. y.,
daugiau nei planuota surinkta 2120,64 tūkst. Eur, arba biudžeto pajamų planas įvykdytas 105,54
proc., kasinės išlaidos – 37980,917 tūkst. Eur. Savivaldybės teritorijoje renkamų pajamų planas
įvykdytas 108,91 proc. (surinkta pagal planą 1795,64 tūkst. Eur). 2021 metais 1305,15 tūkst. Eur
viršytas gyventojų pajamų mokesčio planas. Vietoj planuotų surinkti 17222,0 tūkst. Eur, surinkta
18527,153 tūkst. Eur, arba šių pajamų rinkimo planas įvykdytas 107,58 proc. Žemės mokesčio
pajamų planas viršytas 35,51 tūkst. Eur, vietoj planuotų surinkti 920,0 tūkst. Eur pajamų iš šio
mokesčio, surinkta 955,509 tūkst. Eur (103,86 proc.). Žemės nuomos ir nekilnojamojo turto pajamų
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surinkta taip pat daugiau nei planuota: žemės nuomos mokesčio surinkta 405,48 tūkst. Eur (planuota
320,0 tūkst. Eur), nekilnojamojo turto mokesčio surinkta 404,921 tūkst. Eur (planuota 335,0 tūkst.
Eur). Pagal rajono savivaldybės patvirtintą tvarką iki 10 proc. šio mokesčio skiriama smulkaus ir
vidutinio verslo skatinimui per verslo plėtros fondą.
Infrastruktūra. Ataskaitiniu laikotarpiu projekto ,,Šakių rajono kaimo vietovės ribose
esančios vietinės reikšmės kelio Ilguvos kaimo Dvaro gatvės Nr. ILG-1 su žvyro danga tvarkymas“
įgyvendinimo metu atlikti 98 proc. projekte numatytų Dvaro gatvės kapitalinio remonto darbų už
232,1 tūkst. Eur. Įgyvendinti projekto Nr. LT-RU-1-030 ,,Kultūros paveldas pasienio regione –
turizmui ir bendradarbiavimui“ veiklos, atlikti Kidulių dvaro sodybos svirno tvarkybos ir remonto
darbai už 376,3 tūkst. Eur.
Iš Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – KPPP) bei COVID-19 lėšų suremontuota 5328
kv. m išdaužų keliuose ir gatvėse su asfaltbetonio danga, atnaujinta 561 m gatvių su asfalto danga,
naujai įrengta 3160 m gatvių asfalto dangos, suremontuotos 4 pralaidos, parengti 8 gatvių kapitalinio
remonto techniniai darbo projektai, įrengtas gatvių apšvietimas Ilguvos kaime Dvaro gatvėje, vykdant
eismo saugumo komisijos siūlymus įrengta 164 m apsauginių kelio atitvarų,

pastatyti 88 kelio

ženklai, atlikta 138 kv. m horizontaliojo ženklinimo keliuose, parengtos 259 kelių ir gatvių (142 km)
kadastrinių matavimų bylos.
Įgyvendinant dviračių tako Gelgaudiškis – Ilguva investicijų projektą, buvo parengtas tako dalies
paprastojo remonto projektas ,,Dviračių tako Gelgaudiškis – Ilguva, Šakių r. sav. (Kriūkų sen. kelias
Nr. Ki-III-33 Baraviškiai-Dulinciškiai) žvyro dangos paprastasis remontas“ iš KPPP finansavimo
lėšų, skirtų keliams tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti valstybės saugomose teritorijose, atliktų
darbų vertė – 40,0 tūkst. Eur.
Iš rajono biudžeto lėšų organizuoti ir atlikti vietinės reikšmės gatvių, kelių, automobilių
stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų ir kitų infrastruktūros elementų statybos ir remonto darbai už 212,5
tūkst. Eur. Įrengti gatvių apšvietimo tinklai Gelgaudiškio m. Taikos gatvės dalyje ir Daukantiškių k.
Kaštonų gatvėje, Šakių m. Pievų, Rasų, J. Vailokaičio ir P. Kriaučiūno gatvėse, atnaujintas
apšvietimas Kudirkos Naumiesčio m. tilto per Širvintą prieigose ir Varpo aikštėje. Atnaujintos
bendrojo naudojimo automobilių stovėjimo aikštelės Šakių m., esančios prie renovuotų daugiabučių
gyvenamųjų namų Vytauto g. 4 ir 10, dalinai atnaujintos J. Basanavičiaus g. 4A ir V. Kudirkos g. 80
daugiabučių gyvenamųjų namų aikštelės.
Atsinaujinanti energetika. Pradėti vykdyti projektai, turėsiantys ženklios įtakos įstaigoms ir
aplinkai. Fotovoltinės saulės jėgainės bus įrengtos Šakių „Žiburio“ gimnazijoje, Šakių lopšelyjedarželyje „Berželis“, Šakių lopšelyje-darželyje „Klevelis“, „Atsinaujinančių energijos šaltinių
diegimas Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre, Kudirkos Naumiesčio Vinco
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Kudirkos gimnazijoje, Griškabūdžio gimnazijoje, Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre, Šakių
rajono savivaldybės administracijoje, Sintautų, Šakių kultūros centruose ir Kukarskės globos
namuose.
Daugiabučių renovacija. Nepaisant pasikeitusios finansavimo struktūros, nuolat brangstančių
statybinių medžiagų ir darbų, daugiabučių namų renovacijos tempai nelėtėja. Galima būtų teigti, kad
tam įtakos turėjo ir savivaldybės tarybos sprendimas sutvarkyti renovuojamų daugiabučių erdves
pagal gyventojų pageidavimus ir poreikius.
Baigti renovuoti 2021
8 daugiabučiai

Pradėti renovuoti 2021
9 daugiabučiai

Planuojami pradėti renovuoti 2022
14 daugiabučių

8. ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMAS
E. valdžia yra vienas iš valdžios funkcijų atlikimo būdų, labiausiai susijusių su viešuoju
administravimu, kurio paslaugos gali būti teikiamos fiziškai arba nuotoliniu būdu. Patikimai
veikiančios informacinės sistemos bei pažangios technologijos sudaro prielaidas administracinės
naštos mažinimui verslui ir gyventojams. Vykdant priemones siekiama kuo mažesnėmis laiko
sąnaudomis ir finansinėmis išlaidomis vykdyti teisės aktuose numatytus informacinius
įsipareigojimus, maksimaliai supaprastinti administracines procedūras, gerinti elektroninių
administracinių paslaugų plėtojimą bei užtikrinti administracinės naštos stebėseną, viešumą ir
prevenciją.
Šakių rajono savivaldybės administracijos Administracinės naštos mažinimo priemonių plano
2021 m. ataskaita (lentelė) parengta atsižvelgiant į Šakių rajono savivaldybės administracinės naštos
mažinimo priemonių planą, įgyvendinamą pagal Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų
strateginį veiklos planą, patvirtintą Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d.
sprendimu Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano
patvirtinimo“.
Priemonės pavadinimas
1. Mažinant administracinę
naštą, atnaujinti
administracinių paslaugų
aprašymus ir paskelbti
interneto svetainėje

Planuoti
rodikliai
2021 m.
(vnt.)
184

Pasiekti
rodikliai
(vnt.) per
2021 m.
PASIS
(Paslaugų
informacin
ėje
sistemoje)
ir interneto
svetainėje
įkelta 76
administra
cinės
paslaugos

Pastabos
2021 m. gruodžio 30 d. parengtas Šakių rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymas Nr. AT-1240 „Dėl Šakių rajono
savivaldybės
administracijos
teikiamų
administracinių paslaugų sąrašo patvirtinimo“
(atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos 2021-11-08 raštą Nr. 1D6286
„Dėl
savivaldybių
teikiamų
administracinių paslaugų inventorizacijos“,
buvo peržiūrėti Viešųjų ir administracinių
paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje
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2. Mažinant administracinę
naštą, ieškoti galimybių dėl
integracijos
su
įvairiais
registrais sudarymo

1

1

3. Mažinant administracinę
naštą, planuojama skatinti
naudojimąsi
E-pristatymo
paslauga
4. Mažinant administracinę
naštą, tobulinti, supaprastinti
procesą,
keičiantis
informacija tarp struktūrinių,
struktūrinių
teritorinių
padalinių,
savivaldybei
pavaldžių įstaigų, plėtojant
Dokumentų
valdymo
sistemos su moduliu Raštinės
paslaugų įdiegimą

1000

1416

1

1

sistemoje (PASIS) esantys administracinių
paslaugų aprašymai. Rajono savivaldybės
administracijos
direktoriaus
2021-12-30
įsakymu Nr. AT-1240 buvo patvirtintas tipinių
administracinių paslaugų sąrašas, šių paslaugų
aprašymai buvo įkelti į PASIS ir paskelbti
interneto svetainėje www.sakiai.lt).
Įgyvendintas integracijos su E. sąskaita
procesas, sąskaitos iš Registrų centro
informacinės sistemos „E.sąskaita“ patenka į
Sutarčių valdymo modulį (SVS). Šiame
modulyje (toliau – SVS) atsakingi asmenys
gali peržiūrėti, redaguoti gautas sąskaitas, jas
perduoti į Dokumentų valdymo sistemą (toliau
– DVS) patvirtinimui ir patvirtintas pateikti
Centralizuotos buhalterijos skyriui (Biudžetas
VS sistema).
Bendrųjų reikalų skyrius sąskaitas iš E.
sąskaitos Centralizuotos buhalterijos skyriui
perduoda sąsajos per SVS modulį pagalba.
Per 2021 m. naudojantis E-pristatymo
paslauga išsiųsta 1416 siuntų.

Vadovaujantis 2019 m. kovo 4 d. sutartimi Nr.
VPS-40 DVS KONTORA modulis Raštinės
buvo išplėstas savivaldybės pavaldžioms
įstaigoms ir šios įstaigos dokumentus teikia
savivaldybės administracijai, naudodamos šios
sistemos Raštinės modulį (dokumentai
gaunami ir siunčiami per Raštinės modulį).
2021 m. dokumentacijos plano skyrius
„Savivaldybės
biudžeto
asignavimų
administravimas, biudžeto vykdymo ir turto
valdymo organizavimas“ buvo papildytas
elektronine byla „Biudžeto gautinų lėšų
paraiškos ir jų registras BPR“. Taip buvo
pagreitintas paraiškų teikimo procesas
Biudžeto, turto ir strateginio planavimo
skyriui. Biudžetinės įstaigos nuo šiol pasirašo
visas paraiškas kvalifikuotu elektroniniu
parašu, taip panaikinant būtinybę spausdinti ir
skanuoti popierines dokumento versijas. Taip
sumažinama administracinė našta ir sąnaudos.
Taip pat buvo patobulintas procesas darbo su
„Vykdomų programų sąmatos, jų pakeitimo
dokumentai ir jų registras BIS“ byla,
efektyvinant kvalifikuoto elektroninio parašo
naudojimą, vykdytas įstaigų apmokymas ir
konsultavimas, kad visos biudžetinės įstaigos
efektyviai įsisavintų kvalifikuoto elektroninio
parašo panaudojimą.
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5. Mažinant administracinę
naštą, diegti informacines
sistemas

1

1

6. Mažinant administracinę
naštą, aktualizuoti viešai
prieinamus teisės aktus

2380

3560

2021 m. dokumentacijos plano skyrius
„Dokumentų valdymas ir naudojimas“ buvo
papildytas
elektronine
byla
„Įstaigų,
neperduodančių
dokumentų
valstybės
archyvui, dokumentacijos planai, jų papildymo
sąrašai ir jų registras IDP“. Buvo patobulintas
dokumentacijos planų suderinimo procesas,
atsisakant popierinių dokumentų ir rašytinio
parašo, sukuriant bendrą Raštinių registrą IDP.
Įstaigoms buvo parengtos derinimo proceso
vizualizacijos, surengti mokymai ir teikiamos
konsultacijos kvalifikuoto elektroninio parašo
panaudojimo įsisavinimui.
2021 m. kovo 8 d. pasirašytas papildomas
susitarimas Nr. VL-391 su UAB „NEVDA“ dėl
pritarimo, kad prie Šakių rajono savivaldybės
administracijos naudojamos DVS KONTORA
prisijungs nauja įmonė – UAB „Šakių šilumos
tinklai“. Ši įmonė DVS KONTORA pradėjo
naudotis 2021 m. spalio 1 d.
Pagal 2021 m. sutartį su UAB „Nevda“ VIPIS
sistemoje parengtos sutartys automatiškai
patenka į DVS KONTORA rengiamų
dokumentų modulį kuris paspartina sutarčių
registravimo procesą DVS.
Įdiegti Valstybinės žemės nuomos mokesčio
deklaracijų pateikimo ir mokesčio surinkimo
savitarna, sudaranti galimybę valstybinės
žemės
nuomininkams
prisijungti
per
Elektroninius valdžios vartus prie savitarnos
svetainės ir susipažinti su pateiktais mokėjimo
pranešimais, atlikti mokėjimus, o taip pat gauti
ir perduoti aktualią informaciją.
Tai skatina elektroninių mokėjimo pranešimų
siuntimą ir žymiai sumažina popierinių
pranešimų kiekį.
Šiuo metu turimoje viešoje duomenų bazėje
yra 11901 neaktualizuotas teisės aktas.
Planuota per 2021 metus aktualizuoti bent 20%
šių
teisės aktų
interneto
svetainėje
www.sakiai.lt (faktiškai per 2021 m.
aktualizuota 29,9%).

Už Šakių rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių plano
įgyvendinimą atsakingas Bendrųjų reikalų skyrius (vedėja Rita Vaičiūnienė).
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