ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
ŪKIO IR VERSLO KOMITETO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2017-07-25 Nr. K-29
Šakiai
Posėdis įvyko 2017-07-25 1000- 1220 val.
Posėdžio pirmininkas Valdas Stankūnas.
Posėdžio sekretorė Inga Kanapeckienė.
Ūkio ir verslo komitetas sudarytas iš 8 narių (kvorumas – 5), posėdyje dalyvavo komiteto
nariai: Mindaugas Tarnauskas, Juozas Puodžiukaitis, Romas Pukinskas, Violeta Simonavičienė,
Valdas Stankūnas, Martinas Eimutis, Laurynas Suodaitis.
Nedalyvavo – Mantas Puskunigis.
Taip pat dalyvauja svečiai, kviestieji asmenys: Egidija Grigaitienė – Biudžeto ir turto
skyriaus vedėja, Edgaras Pilypaitis – savivaldybės meras, Gintaras Demenius – Švietimo ir sporto
skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas, Loreta Bataitienė –
laikraščio „Laikraštis „Valsčius“ korespondentė, Agnė Naumavičiūtė – laikraščio „Draugas“
korespondentė, Dainius Grincevičius – administracijos direktorius, Vitas Girdauskas – Regioninės
plėtros skyriaus vedėjas, Vita Valaitienė – Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja, Evelina
Domeikaitė – Dovydaitienė – administracijos vyriausioji specialistė.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl premijų skyrimo abiturientams.
2. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ir pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo
klasių komplektavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ priedo papildymo.
3. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl bendrojo
ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus
nustatymo 2017/2018 mokslo metams“ priedo pakeitimo ir papildymo.
4. Dėl Šakių rajono Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo.
5. Dėl Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
6. Dėl Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
7. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-106 „Dėl Šakių
miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema tvirtinimo“ papildymo.
8. Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais
tarifų nustatymo.
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9. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-88 „Dėl Šakių
rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ papildymo.
10. Dėl socialinio globėjo veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
11. Dėl Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro dienos socialinės globos kainos
patvirtinimo.
12. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-215 „Dėl Šakių
rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros
komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ papildymo.
13. Dėl pritarimo projektui „Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas teritorijoje tarp V.Kudirkos
ir Kęstučio gatvių Šakiuose“.
14. Dėl pritarimo projektui „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas
neįgaliesiems viešojoje įstaigoje Šakių ligoninėje“.
15. Dėl Šakių rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų (kurių
savininkė yra savivaldybė) vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo.
16. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-25 „Dėl rajono
savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo.
17. Dėl pritarimo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo ataskaitai.
18. Dėl rajono savivaldybės 2016 metų metinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.
19. Dėl garantijos uždarajai akcinei bendrovei „Šakių vandenys“ suteikimo imant paskolą
investicijų projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šakių
rajone“ finansavimui.
20. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-93 „Dėl rajono
savivaldybės būsto fondo ir rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip rajono savivaldybės būsto
fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo.
21. Dėl savivaldybės būsto, esančio Šakiuose, Kęstučio g. 21-12, nuomos Vilmai
Grigošaitytei.
22. Dėl savivaldybės būsto, esančio Šakiuose, V.Kudirkos g. 80-35, nuomos Almai
Kopicienei.
23. Dėl savivaldybės būsto, esančio Šakiuose, Vytauto g. 7-1, nuomos Birutei Sutkaitienei.
24. Dėl savivaldybės būsto, esančio Šakiuose, Kęstučio g. 21-19, nuomos Vytautui
Pilipavičiui.
25. Dėl savivaldybės būsto, esančio Lukšių mstl., Ežero g. 3A-1, nuomos Astos Narbutienės
šeimai.
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26. Dėl panaudos sutarties su asociacija Šakių rajono bendruomenių centrų asociacija
nutraukimo.
27. Dėl panaudos sutarties su asociacija Šakių krašto vietos veiklos grupe nutraukimo.
28. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, gimnazijos g. 1, perdavimo asociacijai
Šakių krašto vietos veiklos grupei pagal panaudos sutartį.
29. Dėl pritarimo steigti biudžetines įstaigas – seniūnijas.
30. Dėl rajono savivaldybės Kontrolės komiteto sudarymo.
31. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl rajono
savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo.
32. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-276 „Dėl darbo
grupės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimams ir papildymams parengti
sudarymo“ pakeitimo.
33. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-274 „Dėl Šakių
Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
34. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T-327 „Dėl Šakių
rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.
35. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-261 „Dėl
atstovų delegavimo į Šakių rajono verslo tarybą“ pakeitimo.
1. SVARSTYTA. Premijų skyrimo abiturientams klausimas.
Pranešėjas Gintaras Demenius, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas,
atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
2. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-51
„Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ir pradinio, pagrindinio bei vidurinio
ugdymo klasių komplektavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ priedo papildymo klausimas.
Pranešėjas Gintaras Demenius, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas,
atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas. Gelgaudiškyje įsteigtas vidurinio ugdymo pakopos skyrius, tai
dabar reglamentuojama kiek klasėje turi būti mokinių.
Juozas Puodžiukaitis. Jeigu klasėje mokinių tiek nebus?
Gintaras Demenius. Bus teikiamas sprendimo projektas leisti komplektuoti išimties tvarka.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
BALSAVO: „už“ – 5, „susilaikė“ – 2.
3. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-76
„Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo
grupių skaičiaus nustatymo 2017/2018 mokslo metams“ priedo pakeitimo ir papildymo klausimas.
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Pranešėjas Gintaras Demenius, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas,
atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas. Sprendimo projektu siekiama reglamentuoti klasių skaičių.
Juozas Puodžiukaitis. Kiek Griškabūdžio gimnazijos klasėse yra vaikų ir kiek Gelgaudiškio
vidurinio ugdymo skyriuje?
Gintaras Demenius. Griškabūdžio gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupėje planuojama
15 vaikų, Gelgaudiškio ugdymo skyriaus XI klasėje 20 vaikų.
Juozas Puodžiukaitis. Kiek kitose klasėse?
Gintaras Demenius. Dabar tiksliai atsakyti negaliu. Informaciją pateiksiu.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
BALSAVO: „už“ – 4, „susilaikė“ – 3.
4. SVARSTYTA. Šakių rajono Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų
patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Gintaras Demenius, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas,
atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
5. SVARSTYTA. Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos nuostatų patvirtinimo
klausimas.
Pranešėjas Gintaras Demenius, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas,
atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
BALSAVO: „už“ – 5, „susilaikė“ – 2.
6. SVARSTYTA. Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos nuostatų patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Gintaras Demenius, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas,
atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
7. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-106
„Dėl Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema tvirtinimo“ papildymo
klausimas.
Pranešėja Vita Valaitienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja.
Juozas Puodžiukaitis. Kiek projektas kainavo?
Vita Valaitienė. 6000 Eur.
Laurynas Suodaitis. Siūlau papildyti aiškinamąjį raštą ir jame nurodyti lėšų sumą.
Juozas Puodžiukaitis. Kuo planas papildomas?
Vita Valaitienė. Tai yra Šakių miesto bendrojo plano papildymas gamtinio karkaso dalimi.
Bendrajame plane turi būti kraštovaizdžio dalis.
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NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui, papildant aiškinamąjį raštą.
8. SVARSTYTA. Keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo
maršrutais tarifų nustatymo klausimas.
Pranešėjas Kęstutis Kuncaitis, Ūkio skyriaus vedėjas. Vietinio susisiekimo maršrutus
nustato taryba ir ji juos turi peržiūrėti kasmet. Vakar Švietimo, sveikatos, kultūros ir socialinių
reikalų komitetas projektui nepritarė ir pasiūlė palikti galioti 2016 mm. liepos 29 d. sprendimu Nr.
T-244 patvirtintus tarifus.
Laurynas Suodaitis. Aiškinamajame rašte rašoma, kad nustatoma keleivio kaina iš dalies
leistų sumažinti iš rajono savivaldybės biudžeto kompensuojamus nuostolius. Iš kokios dalies tai
eitų sumažinti?
Kęstutis Kuncaitis. Sumažėtų tik viena eilutė – nuostoliai.
Laurynas Suodaitis. Reikia pagrįsti konkrečiais skaičiais, kiek per metus leistų sumažinti.
Kęstutis Kuncaitis. Pagal autobusų parko pateiktus duomenis sumažėtų nuostoliai ir
kompensacijos 3500 Eur, tačiau didėtų kompensacija už lengvatas.
Valdas Stankūnas. Manau, kad reikia sutvarkyti tai, kad geltonieji autobusiukai nevažinėtų
vienas paskui kitą, o surinktų vaikus ir juos pavežtų iki pakeliui esančios mokyklos.
Laurynas Suodaitis. Kada paskutinį kartą buvo peržiūrėti maršrutai?
Kęstutis Kuncaitis. Paskutinį kartą praėjusiais metais. Yra gautas autobusų parko prašymas
nutraukti tris nuostolingus maršrutus.
Laurynas Suodaitis. Galbūt pasirinkime operatorių, sudarykime bilieto kainą ne aukštesnę
negu yra. Tai yra privataus verslo funkcija, o ne savivaldybės. Siūlau komiteto vardu prašyti
administracijos direktoriaus, kad spalio mėnesio komiteto posėdžiui pateikti autobusų parko
transporto sistemos optimizavimo išvadas. Komisijos išvadose turėtų būti numatyta, kaip sutaupyti
25 proc. dotacijų iš savivaldybės biudžeto.
NUSPRĘSTA:
1. Siūlyti palikti galioti rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. T244 ,,Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifų
nustatymo“ patvirtintus tarifus.
2. Prašyti savivaldybės administracijos direktoriaus spalio mėnesio komiteto posėdžiui
pateikti autobusų parko transporto sistemos optimizavimo išvadas bei pasiūlymus, kaip sutaupyti 25
proc. dotacijų iš savivaldybės biudžeto.
BALSAVO: „už“ – 5, „susilakė“ – 2.
9. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-88
„Dėl Šakių rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ papildymo klausimas.
Pranešėja Rita Vaičiūnienė, Bendrojo skyriaus vedėja.
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NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
10. SVARSTYTA. Socialinio globėjo veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
klausimas.
Pranešėja Leonora Pocevičiūtė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro dienos socialinės globos
kainos patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Leonora Pocevičiūtė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
12. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T215 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimo ir
įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ papildymo klausimas.
Pranešėjas Vitas Girdauskas, Regioninės plėtros skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
13. SVARSTYTA. Pritarimo projektui „Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas teritorijoje tarp
V.Kudirkos ir Kęstučio gatvių Šakiuose“ klausimas.
Pranešėjas Vitas Girdauskas, Regioninės plėtros skyriaus vedėjas. Projektu planuojama nuo
Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centro iki miesto skvero aikštės pasiesarčiu įrengti dviračių taką.
Juozas Puodžiukaitis. Sprendimo projekto 3 punkte numatyta finansuoti netinkamas išlaidas,
bet nenumatytas finansavimo procentas. Manau, kad netinkamos išlaidos atsiranda tada, kai
nekokybiškai parengiami projektai arba netinkamai jie vykdomi.
Mindaugas Tarnauskas. Numatykime, kad reikia užtikrinti reikiamą ne mažesnį kaip 15,0
proc. ir ne didesnį kaip 15,5 proc. visų tinkamų ir netinkamų išlaidų finansavimą. Yra gautas
pensininkų raštas, kurie yra nepatenkinti, jog jų turimos lysvės gali prapulti.
Vitas Girdauskas. Darbus mes darysime Valstybinėje žemėje.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui, 3 punktą išdėstant taip: „Užtikrinti
reikiamą ne mažesnį kaip 15,0 proc. ir ne didesnį kaip 15,5 proc. visų tinkamų ir netinkamų, bet
projekto įgyvendinimui būtinų, finansuoti išlaidų bendrafinansavimą rajono savivaldybės biudžeto
lėšomis“.
14. SVARSTYTA. Pritarimo projektui „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo
gerinimas neįgaliesiems viešojoje įstaigoje Šakių ligoninėje“ klausimas.
Pranešėja Evelina Domeikaitė-Dovydaitienė, administracijos vyriausioji specialistė.
Valdas Stankūnas. Projektu siekiama įrengti pandusus. Praėjusiais metais jau buvo įrengtas
ir vėl jų reikia?
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Evelina Domeikaitė-Dovydaitienė. Dabar siekiama pandusą įrengti iš vidinio kiemo pusės,
kad būtų galima patekti į konsultacijos skyrių.
Edgaras Pilypaitis. Projektu taip pat planuojama išplėsti automobilių stovėjimo aikštelę.
Biudžete buvo numatyta lėšų ligoninės liftui. Šiuo projektu bus galima sutvarkyti liftą ir atlikti kitus
darbus.
Evelina Domeikaitė-Dovydaitienė. Savivaldybės prisidėjimas reikalingas prie vidinio kiemo
sutvarkymo darbų. Liftui buvo skirta 55 000 Eur, šios lėšos bus skirtos kiemo sutvarkymui.
Papildomai lėšų nereikės.
Romas Pukinskas. Kokie kiemo sutvarkymo darbai bus atliekami?
Evelina Domeikaitė-Dovydaitienė. Plytelių pakeitimas, porankių įrengimas.
Romas Pukinskas. O kaip su nenugriautu pastatu? Pirmiau paklosim plyteles, o po to
griausim?
Edgaras Pilypaitis. Šiuo atveju reikėtų į viską pažiūrėti kompleksiškai. Pastatai yra Šakių
seniūnijos. Jie likviduoti, tačiau nenugriauti.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
15. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų
(kurių savininkė yra savivaldybė) vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Evelina Domeikaitė-Dovydaitienė, administracijos vyriausioji specialistė.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
16. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-25
„Dėl rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
Mindaugas Tarnauskas. Krepšinio klubui skirta 15 000 Eur, tai galima suprasti, kad
bendradarbiavimo sutartis pasirašyta?
Edgaras Pilypaitis. Sutartis nėra pasirašyta.
Egidija Grigaitienė. Buvo tarybos protokolinis sprendimas, kad reikia rasti 15 000 Eur ir
skirti krepšinio klubui. Kad klubas nebūtų prašytoju kas kart, tai reikia pasirašyti bendradarbiavimo
sutartį. Jeigu bus pasirašyta sutartis, rengiant kiekvienų metų biudžetą bus numatytos lėšos klubo
finansavimui.
Juozas Puodžiukaitis. 15 000 Eur skiriama tilto remontui per Novo upę?
Egidija Grigaitienė. Taip. Buvo nuvažiuota pasižiūrėti į vietą ir nuspręsta, kad reikia tiltą
daryti naujai.
Valdas Stankūnas. Tiltui reikalinga nauja viršutinė dalis.
Violeta Simonavičienė. Gelgaudiškio seniūnijai skiriama 0,136 tūkst. Eur atsiskaityti už
neapgyvendinto socialinio būsto šildymą.
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Egidija Grigaitienė. Skiriama, nes būstas buvo nupirktas, bet neatsirado norinčių jame
gyventi.
Laurynas Suodaitis. Lėšų skiriama pedagoginiams darbuotojams. Tai lėšos skirtos
išeitinėms?
Egidija Grigaitienė. Taip. Ir tai yra valstybės deleguotos lėšos. Papildomai gauti
Griškabūdžio, Sintautų, Slavikų seniūnijų prašymai skirti lėšų, todėl biudžetas bus dar tikslinimas.
Šakių kultūros centrui 0,648 tūkst. Eur kompensuojamos kolektyvų pavėžėjimo išlaidos, skiriama
80,0 tūkst. Eur pagal Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 14 d. įsakymą Nr. V-480 Lukšių
V. Grybo gimnazijai iš valstybės investicijų programos lėšų, skiriama 20,0 tūkst. Eur savivaldybės
dalies prisidėjimui prie Lukšių V. Grybo gimnazijos projekto. Buvo planuota skirti 20,0 tūkst. Eur
Lekėčių mokyklos darželiui įrengti, kurios vėliau būtų kompensuojamos per Regiono plėtros tarybą,
tačiau nuspręsta šių lėšų dabar neskirti, o iš jų 4500 Eur skirti Sudargo mokyklos stogo remontui,
8500 Eur Lekėčių vaikų dienos centrui.
Valdas Stankūnas. Griškabūdžio ir Sintautų mokykloms numatyta skirti lėšų katilų
pakeitimui. Numatyta likti prie senų katilų, kuriems aptarnauti reikės kūrikų. Ar negalima nupirkti
užkraunamus katilus?
Kęstutis Kuncaitis. Tokiems katilams įsigyti reikės didesnės pinigų sumos. Griškabūdyje
keičiama į tokį patį katilą, kad tiktų padavimo ir grįžtamoji linija. Galima pabandyti pažiūrėti kitus
katilus. Šių katilų kaina paskaičiuota jau su parvežimu.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
17. SVARSTYTA. Pritarimo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitai klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
18. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės 2016 metų metinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo
klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
19. SVARSTYTA. Garantijos uždarajai akcinei bendrovei „Šakių vandenys“ suteikimo
imant paskolą investicijų projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir
plėtra Šakių rajone“ finansavimui klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja. Gautas prašymas suteikti
561 000 Eur savivaldybės tarybos garantą, tačiau galimas limitas yra 432 000 Eur. Projektui buvo
pritarta 2016 m. kovo 18 d.
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Juozas Puodžiukaitis. Kiek dar yra nepajungta vandentiekio ir nuotekų tinklų? Pirmiausia
turi pajungti abonentus.
Martinas Eimutis. Ar yra paskaičiavimai, kaip pasikeis įmonės finansai, kai bus prijungti
nauji vartotojai?
Egidija Grigaitienė. Kiek yra nepajungta informaciją direktorius yra teikęs. Pateiksime ir
tarybos nariams. Manau, kad šie projektai yra ekonomiškai nepagrįsti.
Martinas Eimutis. Siūlyčiau rugsėjo mėnesį komitetui apsvarstyti įmonės veiklą.
Mindaugas Tarnauskas. Kiek buvo skirta lėšų Griškabūdžio vandens tinklams?
Egidija Grigaitienė. 197 000 Eur.
Mindaugas Tarnauskas. Šios lėšos taip pat buvo garantuojamos?
Egidija Grigaitienė. Taip. Apskaitą įmonė veda pagal kiekvieną objektą ir įmonės teigimu,
Griškabūdžio vandenvietė duoda pelną.
NUSPRĘSTA. Prašyti pateikti informaciją, kiek pagal skirtingus etapus prisijungta prie
nuotekų tinklų.
BALSAVO: „už“ – 4, „susilaikė“ – 3.
20. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-93
„Dėl rajono savivaldybės būsto fondo ir rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip rajono
savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
21. SVARSTYTA. Savivaldybės būsto, esančio Šakiuose, Kęstučio g. 21-12, nuomos
Vilmai Grigošaitytei klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja. Norėdami nuomotis būstus
asmenys negali turėti įsiskolinimų ir jų pajamos neturi viršyti 25 proc. nustatyto dydžio.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
22. SVARSTYTA. Savivaldybės būsto, esančio Šakiuose, V.Kudirkos g. 80-35, nuomos
Almai Kopicienei klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
23. SVARSTYTA. Savivaldybės būsto, esančio Šakiuose, Vytauto g. 7-1, nuomos Birutei
Sutkaitienei klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
24. SVARSTYTA. Savivaldybės būsto, esančio Šakiuose, Kęstučio g. 21-19, nuomos
Vytautui Pilipavičiui klausimas.
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Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
25. SVARSTYTA. Savivaldybės būsto, esančio Lukšių mstl., Ežero g. 3A-1, nuomos Astos
Narbutienės šeimai klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
26. SVARSTYTA. Panaudos sutarties su asociacija Šakių rajono bendruomenių centrų
asociacija nutraukimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
27. SVARSTYTA. Panaudos sutarties su asociacija Šakių krašto vietos veiklos grupe
nutraukimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
Mindaugas Tarnauskas. Siūlyčiau 27, 28 sprendimo projektus atidėti, nes yra gautas Šakių
vaikų dienos centro prašymas skirti jiems patalpas. Siūlau neskubėti, o administracijai įvertinti
patalpų poreikius.
Egidija Grigaitienė. Vietos veiklos grupei taip pat reikia suteikti patalpas, nes prasideda
naujas strategijos įgyvendinimo etapas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti nepritarti sprendimo projektui.
BALSAVO: „už“ – 3, „susilaikė“ – 4.
28. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, gimnazijos g. 1, perdavimo
asociacijai Šakių krašto vietos veiklos grupei pagal panaudos sutartį klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti nepritarti sprendimo projektui.
BALSAVO: „už“ – 3, „susilaikė“ – 4.
29. SVARSTYTA. Pritarimo steigti biudžetines įstaigas – seniūnijas klausimas.
Pranešėjas Edgaras Pilypaitis, savivaldybės meras.
Mindaugas Tarnauskas. Aiškinamajame rašte nurodyta, kad gali būti biudžetinės įstaigos ir
filialai. Šiam klausimui spręsti yra sudaryta darbo grupė, kuri, manau, turėjo pirmiau parengti
išvadas, o tik tada teikti šį sprendimo projektą.
Egidija Grigaitienė. Pas mus struktūra dabar yra neteisinga. Kažkada yra deleguota
seniūnams teisė priimti į darbą darbuotojus. Seniūnas, būdamas padalinio vadovu, negali būti
darbdavys. Seniūnijos negali būti perkančios organizacijos. Dabar visi pirkimai vykdomi per
savivaldybės administraciją. Mišri sistema būtų blogai, nes seniūnijos nėra viešieji subjektai.
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Savivaldybėje dirba darbuotojas, kuris konsoliduoja visų seniūnijų apskaitą ir ji pateikiama kaip
nuo savivaldybės administracijos.
Mindaugas Tarnauskas. Turėjo būti atliktas vertinimas dėl seniūnijų steigimo tikslingumo.
Kas yra padaryta? Nes sprendimo 2 punktu siūloma pavesti atlikti vertinimą.
Edgaras Pilypaitis. 2 punktą iš sprendimo projekto siūloma išbraukti, nes šias išvadas turi
pateikti sudaryta komisija.
Laurynas Suodaitis. Turi būti pateiktos priežastys, kodėl einama šiuo keliu.
Edgaras Pilypaitis. Koalicijos veiklos sutartyje yra numatyta, kad LR Seimo ir Vyriausybės
norminių dokumentų pagrindu optimizuosime rajono savivaldybės administracijos darbą,
pertvarkant seniūnijas sieksime, kad nenukentėtų jų savarankiškumas. Mes norime, kad seniūnas
būtų atskaitingas žmonėms.
Laurynas Suodaitis. Man aktualūs ekonominiai skaičiavimai. Kiek kainuotų vienas
variantas, o kiek kitas?
Egidija Grigaitienė. Manau, kad į šiuos klausimus turėtų atsakyti sudaryta komisija.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui, išbraukiant 2 punktą.
BALSAVO: „už“ – 4, „susilaikė“ – 3.
30. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės Kontrolės komiteto sudarymo klausimas.
Pranešėjas Edgaras Pilypaitis, savivaldybės meras.
Mindaugas Tarnauskas. Mūsų frakcija pateikė 3 narius, tačiau matydami, kad kitos frakcijos
pateikė po vieną narį, mes siūlome frakcijoms teikti po du narius ir komitetą sudaryti iš 8 narių.
Edgaras Pilypaitis. Frakcijos šį pasiūlymą turi apsvarstyti.
Mindaugas Tarnauskas. Tarybos posėdžio metu frakcija perskaitys pareiškimą dėl opozicijos
bei raštu pateiks siūlomus narius į komiteto sudėtį.
Edgaras Pilypaitis. Vietos savivaldos įstatymas įpareigoja per du mėnesius suformuoti
komitetus ir komisijas. Kontrolės komiteto pirmininko kandidatūrą turi teisę siūlyti opozicija ir tai
turėjo padaryti iki komitetų posėdžių pradžios. Tačiau mes sutarėme, kad pirmininką siūlysime iš
jūsų deleguotų asmenų.
NUSPRĘSTA. Klausimą svartyti tarybos posėdžio metu.
31. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-46
„Dėl rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo klausimas.
Pranešėjas Edgaras Pilypaitis, savivaldybės meras.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
32. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-276
„Dėl darbo grupės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimams ir papildymams
parengti sudarymo“ pakeitimo klausimas.
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Pranešėjas Edgaras Pilypaitis, savivaldybės meras.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
33. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-274
„Dėl Šakių Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo klausimas.
Pranešėjas Edgaras Pilypaitis, savivaldybės meras.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
34. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T-327
„Dėl Šakių rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo klausimas.
Pranešėjas Edgaras Pilypaitis, savivaldybės meras.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
35. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T261 „Dėl atstovų delegavimo į Šakių rajono verslo tarybą“ pakeitimo klausimas.
Pranešėjas Edgaras Pilypaitis, savivaldybės meras.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.

Posėdžio pirmininkas

Valdas Stankūnas

Posėdžio sekretorė

Inga Kanapeckienė
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