ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
ŠVIETIMO, SVEIKATOS, KULTŪROS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2017-10-24 Nr. K-37
Šakiai
Posėdis įvyko 2017-10-24 1400- 1630 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, Antanas Burkšaitis, Eglė Dragūnaitytė,
Tomas Skaizgirys, Arvydas Šlėderis, Rima Rauktienė, Ramūnas Kaunas.
Nedalyvavo – Algimantas Damijonaitis.
Taip pat dalyvauja svečiai, kviestieji asmenys: Egidija Grigaitienė – Biudžeto ir turto skyriaus
vedėja, Dainius Grincevičius – administracijos direktorius, Violeta Simonavičienė – savivaldybės
mero patarėja, Bernardinas Petras Vainius – savivaldybės mero pavaduotojas, Renatas Grigaitis – l.e.
UAB „Šakių komunalinis ūkis“ direktoriaus pareigas, Vitas Girdauskas – Regioninės plėtros skyriaus
vedėjas.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl įgaliojimo suteikimo Šakių rajono savivaldybės merui.
2. Dėl dienos socialinės globos kainos, teikiamos asmens namuose, kainos patvirtinimo.
3. Dėl pritarimo projektui „Privačių namų prijungimas prie centralizuotos nuotekų surinkimo
infrastruktūros“.
4. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-115 „Dėl
priešmokyklinio-ikimokyklinio ugdymo grupės Plokščių vidurinėje mokykloje steigimo“ pakeitimo.
5. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl
mokykloms priskiriamų aptarnavimo teritorijų patvirtinimo“ pakeitimo.
6. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-297 „Dėl pritarimo
projektui „Sudargo atnaujinimas ir plėtra“ pakeitimo.
7. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-298 „Dėl pritarimo
projektui „Slavikų atnaujinimas ir plėtra“ pakeitimo.
8. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-299 „Dėl pritarimo
projektui „Žvirgždaičių atnaujinimas ir plėtra“ pakeitimo.
9. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-300 „Dėl pritarimo
projektui „Griškabūdžio atnaujinimas ir plėtra“ pakeitimo.
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10. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-302 „Dėl
pritarimo projektui „Lekėčių atnaujinimas ir plėtra“ pakeitimo.
11. Dėl pritarimo projektui „Sveikos gyvensenos skatinimas Šakių rajone“.
12. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-141 „Dėl
pritarimo projektui „Šakių rajono savivaldybės mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ papildymo.
13. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-25 „Dėl rajono
savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo.
14. Dėl individualios veiklos, kuria galima verstis turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų
mokesčio dydžių nustatymo 2018 metams.
15. Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB „Šakių komunalinis ūkis“ įstatinio kapitalo
didinimo.
16. Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“
įstatinio kapitalo didinimo.
17. Dėl gyvenamųjų patalpų pirkimo.
18. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo.
19. Dėl savivaldybės būsto, esančio Šakiuose, Birutės g. 6-1, nuomos Rolandui Bertašiui.
20. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-93 „Dėl rajono
savivaldybės būsto fondo ir rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip rajono savivaldybės būsto
fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ patvirtinto Rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip rajono
savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo pakeitimo.
21. Dėl rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2017 metų programos
patvirtinimo.
22. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-134 „Dėl rajono
savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo.
Papildomi klausimai:
23. Dėl pritarimo VšĮ „Namai visiems“ projektui „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
Šakių rajone“.
24. Dėl skyrimo į pareigas.
1. SVARSTYTA. Įgaliojimo suteikimo Šakių rajono savivaldybės merui klausimas.
Pranešėja Aušra Bajerčiūtė, savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
2. SVARSTYTA. Dienos socialinės globos, teikiamos asmens namuose, kainos patvirtinimo
klausimas.
Pranešėja Leonora Pocevičiūtė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
Dinara Gudaitienė. Kokia kaina buvo?
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Arvydas Šlėderis. 3,85 Eur.
Dinara Gudaitienė. Buvo 3,85 Eur, dabar siūloma 4,20 Eur. Tai orientuota į D.Zaleskienės
teikiamą kainą, ar yra paskaičiuota, jog tiek reikia?
Arvydas Šlėderis. Praeitam tarybos posėdžiui buvo pateikta kainos skaičiavimo metodika,
tačiau taryba ją atidėjo. Dabar kaina teikiama be jokios tvarkos ir mes nežinome kas į kainą yra
įskaičiuota. Jeigu patvirtinsime šią kainą, kitą tarybos posėdį bus prašymas dėl papildomų lėšų
skyrimo. Ši kaina reikalinga dėl projektinės veiklos ataskaitų pateikimo.
NUSPRĘSTA. Balsuoti individuliai tarybos posėdžio metu.
3. SVARSTYTA. Pritarimo projektui „Privačių namų prijungimas prie centralizuotos nuotekų
surinkimo infrastruktūros“ klausimas.
Pranešėjas Kęstutis Kuncaitis, Ūkio skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
4. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-115 „Dėl
priešmokyklinio-ikimokyklinio ugdymo grupės Plokščių vidurinėje mokykloje steigimo“ pakeitimo
klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
5. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-234
„Dėl mokykloms priskiriamų aptarnavimo teritorijų patvirtinimo“ pakeitimo klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
6. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-297
„Dėl pritarimo projektui „Sudargo atnaujinimas ir plėtra“ pakeitimo klausimas.
Pranešėjas Vitas Girdauskas, Regioninės plėtros skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
7. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-298
„Dėl pritarimo projektui „Slavikų atnaujinimas ir plėtra“ pakeitimo klausimas.
Pranešėjas Vitas Girdauskas, Regioninės plėtros skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
8. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-299
„Dėl pritarimo projektui „Žvirgždaičių atnaujinimas ir plėtra“ pakeitimo klausimas.
Pranešėjas Vitas Girdauskas, Regioninės plėtros skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
9. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-300
„Dėl pritarimo projektui „Griškabūdžio atnaujinimas ir plėtra“ pakeitimo klausimas.
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Pranešėjas Vitas Girdauskas, Regioninės plėtros skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
10. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-302
„Dėl pritarimo projektui „Lekėčių atnaujinimas ir plėtra“ pakeitimo klausimas.
Pranešėjas Vitas Girdauskas, Regioninės plėtros skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Pritarimo projektui „Sveikos gyvensenos skatinimas Šakių rajone“
klausimas.
Pranešėjas Vitas Girdauskas, Regioninės plėtros skyriaus vedėjas.
Arvydas Šlėderis. Kokios veiklos projekte numatytos?
Vitas Girdauskas. Bus vykdomos paskaitos, aktyvumo užsiėmimai. Veikloje galės dalyvauti
tikslinė grupė, t.y. asmenys sergantys širdies ir kraujagyslių ligomis. Šį projektą vykdys Visuomenės
sveikatos biuras.
Violeta Simonavičienė. Į šias veiklas įtraukite trečiojo amžiaus universitetą.
Arvydas Šlėderis. Projektui skirta 122 000 Eur, kitoms biuro veikloms skirta 190 000 Eur.
Kas taip nusprendė?
Vitas Girdauskas. Pinigus (pagal ligų skaičių rajone) Regiono plėtros taryba jau gavo.
Arvydas Šlėderis. Prašau iki tarybos posėdžio detalizuoti projekto veiklas.
NUSPRĘSTA. Balsuoti individualiai tarybos posėdžio metu.
12. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T141 „Dėl pritarimo projektui „Šakių rajono savivaldybės mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“
papildymo klausimas.
Pranešėjas Vitas Girdauskas, Regioninės plėtros skyriaus vedėjas. Šiuo metu Centrinė
projektų agentūra vertina projektą ir yra gauta pastabų, jog patikslintume 2017 m. balandžio 28 d.
sprendimo Nr. T-141 3 punktą, jį išdėstant taip: „užtikrinti reikiamą ne mažesnį kaip 7,5 proc.
tinkamų projekto išlaidų bendrafinansavimą rajono savivaldybės biudžeto lėšomis“. Anksčiau buvo
numatyta, kad 74 000 Eur yra netinkamos išlaidos. Dabar situacija pasikeitė ir šios lėšos tapo
tinkamos.
Bernardinas Petras Vainius. Piniginė suma nesikeičia, keičiasi tik pati projekto formuluotė.
Arvydas Šlėderis. Kokie darbai turės būti padaryti, siekiant pasiekti C energetinę klasę?
Vitas Girdauskas. Apšiltinti pastatą.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
13. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-25
„Dėl rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo klausimas.
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Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja. 5215 Eur paskirstomos
mokinio krepšelio lėšos už egzaminų organizavimą, 6000 Eur skiriama „Žiburio“ gimnazijos stadiono
techninio projekto parengimui, 15147 Eur skiriama administracijos automobilio įsigijimui.
Dinara Gudaitienė. Ar numatyta kam įsigytas automobilis bus skirtas?
Dainius Grincevičius. Planuojama pakeisti mero automobilį.
Egidija Grigaitienė. Taryba 50 000 Eur buvo skyrusi seniūnijų techninės bazės atnaujinimui.
Šios lėšos įdėtos į ilgalaikį turtą. Seniūnai norėtų lėšas turėti ne turte, o jas naudoti turimo transporto
remontui. Siūlome lėšas iš turto išimti ir jas įdėti į paprastas išlaidas. Buvo priimti sprendimai išimties
tvarka komplektuoti klases. Dėl išimčių reikės apie 104 000 Eur. Švietimo ir mokslo ministerija dėl
sumažėjusių vaikų skaičiaus planuoja apie 95 000 Eur iš mūsų nuimti. Paskirstymui tarp mokyklų
liks apie 24 000 Eur.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui, techninės bazės atnaujinimui skirtas lėšas
iš eilutės „turtas“ perkeliant į eilutę „paprastos išlaidos“.
14. SVARSTYTA. Individualios veiklos, kuria galima verstis turint verslo liudijimą, fiksuoto
pajamų mokesčio dydžių nustatymo 2018 metams klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja. Mokestis turėtų būti ne
mažesnis kaip 684 Eur. Įstatymas leidžia nustatyti ir mažesnius dydžius. Šiais metais nuo 500 Eur iki
400 Eur sumažintas mokestis kirpėjoms.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
15. SVARSTYTA. Savivaldybės turto investavimo ir UAB „Šakių komunalinis ūkis“ įstatinio
kapitalo didinimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja. Tvirtinant biudžetą 34 000
Eur buvo numatyti programoje, kurie skirti įmonės problemų sprendimui.
Renatas Grigaitis. Yra numatyti darbai, kuriuos iki metų galo mes turime padaryti.
Dinara Gudaitienė. Kokia dabar padėtis su kaupiamojo fondo lėšomis, kurios buvo
panaudotos atlyginimų išmokėjimui? Kada ir kaip lėšos bus atstatomos?
Renatas Grigaitis. Jau dabar yra tai daroma, planuojama lėšas atstatyti per pusę metų.
Dinara Gudaitienė. Direktorius išėjo iš darbo. Iš kokių lėšų jam buvo išmokėta išeitinė?
Renatas Grigaitis. Iš įmonės lėšų, tačiau ne iš kaupiamųjų.
Egidija Grigaitienė. Kad ištaisyti nuostolius reikia 34230 Eur. Taip pat galvojama, kad šiai
įmonei būtų galima perduoti buvusios kelių policijos pastatą, nes dabartinė nuoma yra labai brangi.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
16. SVARSTYTA. Savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Šakių
vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo klausimas.
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Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja. 306678,12 Eur investuota į
Gelgaudiškį, o iš 77 000 Eur 20 000 Eur skirta Pajotijo gręžiniui, 57 000 Eur paviršinių nuotekų
tvarkymui.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
17. SVARSTYTA. Gyvenamųjų patalpų pirkimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja. Nupirkti butai bus
išnuomojami šeimoms, kurios šiuo metu gyvena savivaldybei priklausančiame pastate. Šiems
asmenims buvo pasiūlyta keltis į kitus būstus, bet jie nesutinka.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
18. SVARSTYTA. Sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo
klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
19. SVARSTYTA. Savivaldybės būsto, esančio Šakiuose, Birutės g. 6-1, nuomos Rolandui
Bertašiui klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
Dinara Gudaitienė. Šis asmuo dirba Norvegijoje ir gauna pajamas. Ar tokiam asmeniui reikia
nuomoti socialinį būstą, kai yra eilėje laukiančių asmenų?
Egidija Grigaitienė. Bendros pajamos, susijusios su darbo santykiais, 2016 metais yra 10 000
Eur. Pagal įstatymą šis pilietis gali nuomotis. Tokių piliečių yra ne vienas. Šiuo metu eilėje dėl būsto
yra 65 žmonės.
NUSPRĘSTA. Balsuoti individualiai tarybos posėdžio metu.
20. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-93 „Dėl
rajono savivaldybės būsto fondo ir rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip rajono savivaldybės
būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ patvirtinto Rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip rajono
savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo pakeitimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
21. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2017 metų
programos patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Mindaugas Tarnauskas, Kontrolės komiteto pirmininkas.
Antanas Burkšaitis. Kam reikia tvirtinti naują programą, pagal seną negalima dirbti?
Inga Kanapeckienė. 2017 metams komitetas programos neturėjo.
Arvydas Šlėderis. Kaip galima dėl dviejų mėnesių tvirtinti visų metų programą?
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Inga Kanapeckienė. Praėjusiame komitete taip pat buvo išsakyta ši pastaba ir jie nusprendė
už programą nebalsuoti, jeigu ji nebus pakeista, nes programoje yra numatytas III ketvirtis, o jis jau
yra pasibaigęs.
Arvydas Šlėderis. Siūlau konkrečiai įvardinti, jog tai yra IV ketvirčio programa.
NUSPRĘSTA:
1. Balsuoti individualiai tarybos posėdžio metu.
2. Siūlyti pataisyti programą, numatant, jog tai IV ketvirčio programa.
22. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-134
„Dėl rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo klausimas.
Pranešėjas Edgaras Pilypaitis, savivaldybės meras.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
23. SVARSTYTA. Pritarimo VšĮ „Namai visiems“ projektui „Socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtra Šakių rajone“ klausimas.
Pranešėjas Vitas Girdauskas, Regioninės plėtros skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Balsuoti individualiai tarybos posėdžio metu.
24. SVARSTYTA. Skyrimo į pareigas klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
***
Arvydas Šlėderis. Siūlau daryti neeilinį komiteto posėdį, kuriame galėtume aptarti Šakių
„Varpo“ mokyklos prašymą „Dėl 2017 m. gegužės 26 d. Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimo
Nr. T-171 tikslinimo“ bei VšĮ Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro raštą „Dėl VšĮ Šakių
PASPC Verčių medicinos punkto likvidavimo“.
NUTARTA. Neeilinį komiteto posėdį daryti lapkričio 7 d. 15.30 val.

Posėdžio pirmininkas

Arvydas Šlėderis

Posėdžio sekretorė

Inga Kanapeckienė
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