ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
ŠVIETIMO, SVEIKATOS, KULTŪROS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2017-11-07 Nr. K-38
Šakiai
Posėdis įvyko 2017-11-07 1540- 1800 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, Eglė Dragūnaitytė, Tomas Skaizgirys,
Arvydas Šlėderis, Rima Rauktienė, Ramūnas Kaunas.
Nedalyvavo – Algimantas Damijonaitis, Antanas Burkšaitis.
Taip pat dalyvauja svečiai, kviestieji asmenys: Violeta Simonavičienė – savivaldybės mero
patarėja, Bernardinas Petras Vainius – savivaldybės mero pavaduotojas, Edgaras Pilypaitis –
savivaldybės meras, Rima Laukaitienė – Šakių pirminio asmens sveikatos priežiūros centro vadovė,
Audronė Račiūnienė – Kudirkos Naumiesčio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vyr.
gydytoja, Roma Kriščiūnienė – VšĮ Kidulių ambulatorijos vyriausioji gydytoja, Evelina DomeikaitėDovydaitienė – savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, Elvydas Pauliukėnas – Švietimo
ir sporto skyriaus vedėjas, Gintaras Demenius – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Šakių „Varpo“ mokyklos 2017 m. spalio 12 d. prašymo Nr. P-31 „Dėl 2017 m. gegužės
26 d. Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-171 tikslinimo“.
2. Dėl rajono ambulatorijų ir medicinos punktų.
3. Dėl VšĮ Šakių parapijos globos ir užimtumo centro 2017 m. lapkričio 2 d. prašymo Nr. 88
„Dėl dotacijų“.
1. SVARSTYTA. Šakių „Varpo“ mokyklos 2017 m. spalio 12 d. prašymas Nr. P-31 „Dėl
2017 m. gegužės 26 d. Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-171 tikslinimo“.
Arvydas Šlėderis. Šakių „Varpo“ mokykla pateikė prašymą patikslinti 2017 m. gegužės 26 d.
sprendimu Nr. T-171 patvirtintą tvarką, nes joje yra numatytas kvitų išrašymas ir mokesčio
mokėjimas iki 25 dienos.
Gintaras Demenius. Tvarkos apraše nėra nurodytas kvitų išrašymas. Aprašo 28 punkte
numatyta, kad Pailgintos dienos grupę lankančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atsiskaitymo už
paslaugas tvarka nustatoma įstaigos vadovo įsakymu. Kiekviena mokykla savarankiškai sprendžia,
kaip bus atsiskaitoma.
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Elvydas Pauliukėnas. Vyko švietimo įstaigų vadovų pasitarimas, kurio metu buvo aptartas šis
tvarkos aprašas. Visos mokyklos yra nusistačiusios tvarką, kuri joms įgyvendinti tvarkos aprašą
nesukelia problemų. Šakių „Varpo“ mokyklos vadovas išgirdęs, kaip dirba kolegos suprato ką turi
padaryti ir sutinka savo teiktą raštą atsiimti.
NUTARTA. Šakių „Varpo“ mokyklos 2017 m. spalio 12 d. prašymo Nr. P-31 „Dėl 2017 m.
gegužės 26 d. Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-171 tikslinimo“ nesvarstyti, nes
iškilusios problemos išsiaiškintos švietimo įstaigų vadovų pasitarime.
2. SVARSTYTA. Rajono ambulatorijų ir medicinos punktų klausimas.
Rima Laukaitienė. Prieš uždarant ambulatorijas reikia pažiūrėti kiek jos dirba, kiek teikia
paslaugų, kokias vykdo programas. Jeigu yra ne daug prisirašiusių asmenų, o dirba ir gydytojas, ir
buhalteris, tai tokias įstaigas sujungti būtų naudinga. Kadangi Veršiuose uždaryta mokykla, tai šį
medicinos punktą siūlytume uždaryti. Medicinos punktas yra Sintautuose ir mobilias paslaugas galėtų
teikti ten dirbantis asmuo. Veršių medicinos punkto darbuotoja šiuo metu papildomai dirba ir
Socialinių paslaugų centre. Kai bus įkurtas DOTS kabinetas jai darbo galėtume pasiūlyti ir čia, nes ji
yra baigusi kursus. Uždarius medicinos punktą sumažėtų šildymo, elektros, medicinos priemonių
išlaidos. Mes turime medicinos punktus Slavikuose, Gotlybiškiuose, Bizieriuose, Sintautuose,
Veršiuose. Uždaryti visų nereikia. Slavikai yra kompaktiškas punktas ir paslauga ten yra gera,
Gotlybiškiuose yra lankytojų ir punktas ten reikalingas. Vidutiniškai vieno punkto išlaikymas
kainuoja 7600 Eur.
Eglė Dragūnaitytė. Ar dabar dirbančios slaugytojos turi valdišką transportą?
Rima Laukaitienė. Valdiško transporto neturi, važiuoja su savo.
Arvydas Šlėderis. Veršių punkte prisirašiusių pacientų 430, Degutinėje – 281,
Žvirgždaičiuose – 77. Žvirgždaičiuose, kuriuose mažai prisirašiusių pacientų punktą paliekame, o kur
430 prisirašiusių siūlome uždaryti.
Rima Laukaitienė. Žiūrėkime į kokybę ir žmogaus prieinamumą.
Roma Kriščiūnienė. Reikia žiūrėti į teritoriją. Jeigu žmonių mažai, o teritorija didelė, tai
patiriamos didelės išlaidos.
Rima Laukaitienė. Savivaldybė galėtų prisidėti prie punktų išlaikymo ir leisti uždaryti
punktus, kuriuos mes manome, kad nėra tikslinga išlaikyti.
Bernardinas Petras Vainius. Kiek man yra žinoma Veršių bendruomenė prisideda prie patalpų
išlaikymo, jie kūrena patalpas. Jūs nupirkote anglių, tačiau bendruomenė rūpinosi visu darbu. Veršių
punkto išlaikymas yra brangiausias lyginant su kitais?
Rima Laukaitienė. Išlaikymas visų punktų labai panašus. Veršių punkto išlaikymui reikia
7800 Eur, kitiems punktams vidutiniškai apie 7600 Eur.
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Dinara Gudaitienė. Ar yra paskaičiuotas punkto lankomumas? Kiek kartų per savaitę į punktą
atvažiuoja šeimos gydytojas?
Rima Laukaitienė. Į Veršius gydytojas nevažiuoja. Važiuoja į Sintautus.
Roma Kriščiūnienė. Kai gydytojas važiuoja į punktą turi vežtis visą savo komandą, nes
paslauga turi būti suteikta visa. Prasidės elektroninių receptų išrašymas. Punktuose išrašyti recepto
neturėsime galimybės, nes reikės kompiuterio, o tai papildomos lėšos.
Arvydas Šlėderis. Yra projektas, kuriuo rajonui bus skirta lėšų, kurias turėsime įsisavinti.
Rugsėjo mėnesį yra pasirašyta sutartis ir nupirktas investicinio projekto pirkimas.
Rima Laukaitienė. Elektroninius receptus turime rašyti nuo sausio 1 d., o projektas geriausiu
atveju bus įgyvendintas po metų.
Audronė Račiūnienė. Kudirkos Naumiestyje aš dirbu viena ir yra 2700 prisirašiusių pacientų.
Arvydas Šlėderis. Ar galėtumėte pateikti informaciją, kiek reikia ūkinių lėšų punkto
išlaikymui? Manau, kad savivaldybės prisidėjimas prie šių išlaidų turėtų būti. Reikia iš esmės galvoti
apie visų ambulatorijų punktų struktūros optimizavimą. Galbūt, uždarius punktus, optimizavus
ambulatorijų struktūrą, galima nupirkti automobilius, kad būtų vykdoma mobili paslauga.
Dinara Gudaitienė. Norėčiau gauti informaciją, kiek asmenų punktą lanko?
Bernardinas Petras Vainius. Jeigu Veršių punktas bus uždaromas, garantuojate tolimesnės
paslaugos teikimą?
Rima Laukaitienė. Taip.
Arvydas Šlėderis. Uždarius medicinos punktą, ar nemanote, kad ten gali įsikurti privati
įstaiga?
Rima Laukaitienė. Tegul kuriasi.
Rima Rauktienė. Kad paslauga reikalinga, mes visi tai suprantame. Bet ar mums pakanka
pateiktų skaičių priimti prašomą sprendimą?
Tomas Skaizgirys. Reikėtų iš vis aprašyti, kas ir kokias socialines paslaugas rajone atlieka.
NUTARTA:
1. Prašyti rajono savivaldybės administracijos vyriausiosios specialistės E.Domeikaitės –
Dovydaitienės pateikti informaciją (pagal atskirus medicinos punktus):
1.1. kokios medicinos punkto darbo valandos, kiek kartų per mėnesį gydytojas aplanko
medicinos punktą, kiek jame apsilanko pacientų, kiek vidutiniškai per mėnesį aplanko ligonių
namuose?
1.2. kiek reikia ūkinių išlaidų medicinos punktų išlaikymui?
2. Neprieštarauti Veršių medicinos punkto uždarymui, užtikrinant mobilios paslaugos teikimą
Veršių kaimo gyventojams.
BALSAVO: „už“ – 5, „prieš“ – 1.
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3. SVARSTYTA. VšĮ Šakių parapijos globos ir užimtumo centro 2017 m. lapkričio 2 d.
prašymas Nr. 88 „Dėl dotacijų“.
Edgaras Pilypaitis. Yra gautas VšĮ Šakių parapijos globos ir užimtumo centro prašymas skirti
dotacijų už senelių priežiūrą. Šiuo metu įstaigoje gyvena 15 žmonių, iš jų 8 dotuojami pagal Valstybės
tikslinę dotaciją. Tikslinė dotacija galima tuo atveju, kai asmuo yra gulintis, turi psichinę negalią.
Nuo 2012 metų 4 asmenims skiriama savivaldybės dalinė kompensacija. Globos kaina padengiama
iš kelių šaltinių, t.y. 80 proc. asmens pajamų, 1 proc. turto mokesčio, likusią dalį padengia
savivaldybės biudžetas arba Valstybės tikslinė dotacija. Prašyme nurodomi trys asmenys, dėl kurių
prašoma dotacija.
Arvydas Šlėderis. Yra komisija ir ji turėtų spręsti, ar asmenį apgyvendinti globos namuose, ar
ne. Kai yra komisijos sprendimas tik tada žmogus atsiranda tam tikruose globos namuose ir
savivaldybė moka už šiuos žmones. Rajono gyventojų, kurie savarankiškai apsigyveno globos
namuose yra ir Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės globos centre.
NUTARTA. Siūlyti metų pabaigoje, esant finansinėms galimybėms, skirti VšĮ Šakių
parapijos globos namams ir užimtumo centrui bei Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės globos
centrui vienkartines paramas.

Posėdžio pirmininkas

Arvydas Šlėderis

Posėdžio sekretorė

Inga Kanapeckienė
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