ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
ŠVIETIMO, SVEIKATOS, KULTŪROS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2017-09-18 Nr. K-31
Šakiai
Posėdis įvyko 2017-09-18 1100- 1300 val.
Posėdžio pirmininkas Arvydas Šlėderis.
Posėdžio sekretorė Inga Kanapeckienė.
Švietimo, sveikatos, kultūros ir socialinių reikalų komitetas sudarytas iš 8 narių (kvorumas –
5), posėdyje dalyvavo komiteto nariai: Dinara Gudaitienė, Ramūnas Kaunas, Antanas Burkšaitis,
Tomas Skaizgirys, Eglė Dragūnaitytė, Tomas Skaizgirys, Arvydas Šlėderis.
Nedalyvavo – Algimantas Damijonaitis, Rima Rauktienė.
Taip pat dalyvauja svečiai, kviestieji asmenys: Egidija Grigaitienė – Biudžeto ir turto skyriaus
vedėja, Edgaras Pilypaitis – savivaldybės meras, Dainius Grincevičius – administracijos direktorius,
Vaidilutė Milerienė – laikraščio „Laikraštis Valsčius“ korespondentė, Gintaras Demenius – Švietimo
ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas, Elvydas Pauliukėnas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas,
Violeta Simonavičienė – savivaldybės mero patarėja, Robertas Sakas – L.e. Kidulių pagrindinės
mokyklos direktoriaus pareigas, Nijolė Bitinienė – Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro
direktorė, Lilija Liutvinienė – Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl klasių komplektavimo rajono švietimo įstaigose.
2. Dėl Kukarskės globos namų prašymo.
3. Dėl Kidulių ambulatorijos prašymo.
1. SVARSTYTA. Klasių komplektavimo rajono švietimo įstaigose klausimas.
Elvydas Pauliukėnas pristatė koks yra švietimo įstaigose lėšų trūkumas, nes klasės
formuojamos su mažesniu mokinių skaičiumi (pridedama). Mūsų skyrius turi parengti sprendimo
projektus tarybai, kuriuose būtų numatyta, kuriose mokyklose leidžiama išimties tvarka komplektuoti
klases. Leidus klases formuoti išimties tvarka lėšos būtų naudojamos iš 6 proc. mokinio krepšelio.
Šiuo metu yra 118 tūkst. Eur, tačiau dėl mokinių sumažėjimo ministerija lėšų gali tiek ir neskirti.
Pagal išimtis lėšų turėtų reikėti apie 104 tūkst. Eur, tai dalį lėšų taryba turėtų skirti iš savivaldybės
biudžeto.
Dinara Gudaitienė. Trūksta paskaičiavimų, kiek kainuoja komplektai, kai yra dalinis jungimas
ir visiškas sujungimas.
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Nijolė Bitinienė. Klasių jungimai prasidėjo tada, kai mokyklose ėmė mažėti mokinių skaičius.
Mes prašytume mums palikti dalinį klasių sujungimą.
Lilija Liutvinienė. Turime nedidelį skaičių mokinių, todėl lėšas skaičiuojame labai atsakingai.
Nė vieno sprendimo nepriimu nepasitarusi su mokytojais. Dabar pas mus taikomas dalinis jungimas,
norėtųsi, kad toks ir liktų.
Robertas Sakas. Jeigu mes pilnai sujungtume klases, sutaupytume apie 300 Eur. Atsižvelgiant
į vaikus, manau, kad bent jau pagrindiniai dalykai jiems turėtų būti dėstomi atskirai, tam lėšų
neprašytume.
Arvydas Šlėderis. Manau, kad ne visi mokyklų direktoriai į šią problemą žiūri atsakingai, nes
kai kuriose mokyklose pedagogų atlyginimams taikomi dideli tarifai. Norėčiau, kad Švietimo ir
sporto skyrius pateiktų informaciją, pagal atskiras švietimo įstaigas, kokie taikomi darbo užmokesčio
tarifai.
Arūnas Šalnaitis. Mokykla gavo prašymą, kad būtų formuojamos dvi devintos klasės, nes
dabar vienoje klasėje yra 32 mokiniai. Tačiau jeigu klasėje nebus 20 mokinių mokyklai truks lėšų.
Juozas Rakickas. Jeigu viskas liktų taip, kaip yra dabar, preliminariais skaičiavimais,
papildomų lėšų iš savivaldybės biudžeto prašyti netektų. Gyvename taupiai, atlyginimus mokamės
pagal minimalius koeficientus, jeigu gauname truputį daugiau lėšų, prieš Kalėdas išsimokame šiek
tiek daugiau.
NUTARTA:
1. Rekomenduoti Švietimo ir sporto skyriui:
1.1. Griškabūdžio gimnazijoje palikti vieną devintos klasės komplektą.
1.2. Kriūkų mokykloje-daugiafunkciame centre pradinėse klasėse palikti dalinį sujungimą.
1.3. Plokščių mokykloje-daugiafunkcime centre pradinėse klasėse palikti dalinį sujungimą.
1.4. Kidulių pagrindinėje mokykloje palikti 5-6 klasių dalinį sujungimą.
1.5. Slavikų pagrindinėje mokykloje palikti 5-6 klasių dalinį sujungimą.
2. Pavesti Švietimo ir sporto skyriui parengti informaciją, pagal atskiras švietimo įstaigas,
kokie taikomi darbuotojams darbo užmokesčio tarifai.
2. SVARSTYTA. Kukarskės globos namų prašymas.
Arvydas Šlėderis. Yra gautas Kukarskės globos namų prašymas dėl patalpų pirkimo, tačiau
tai jau buvo svarstyta anksčiau ir buvo nutarta, jog patalpų pirkti nereikėtų. Manau, kad situacija
nepasikeitė ir patalpų pirkti nereikia ir dabar.
NUTARTA. Siūlyti rajono savivaldybės administracijai patalpų nepirkti.
3. SVARSTYTA. Kidulių ambulatorijos prašymas.
Arvydas Šlėderis. Kidulių ambulatorija pateikė prašymą paremti jauno specialisto
rezidentūros studijas, kurių trukmė 3 metai. Metinė paramos suma 9646,60 Eur.
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Eglė Dragūnaitytė. Už vieniems metams skirtą sumą būtų galima nupirkti būstą čia
atvykstančiam dirbti gydytojui.
Egidija Grigaitienė. Taryba formuojant 2018 metų biudžetą turėtų rasti finansinių galimybių
tuomet ir spręsti tokius klausimus.
NUTARTA. Šį klausimą svarstyti kompleksiškai, atsižvelgiama į gydytojų trūkumą visose
rajono sveikatos priežiūros įstaigose bei rengiant 2018 m. rajono savivaldybės biudžeto projektą,
pagal savivaldybės finansines galimybes suformuoti sveikatos įstaigų rėmimo fondą, iš kurio ir galėtų
būti remiamos gydytojo rezidentūros studijos.
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