ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
ŪKIO IR VERSLO KOMITETO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2017-11-21 Nr. K-41
Šakiai
Posėdis įvyko 2017-11-21 1000- 1315 val.
Posėdžio pirmininkas Valdas Stankūnas.
Posėdžio sekretorė Inga Kanapeckienė.
Ūkio ir verslo komitetas sudarytas iš 8 narių (kvorumas – 5), posėdyje dalyvavo komiteto
nariai: Romas Pukinskas, Mantas Puskunigis, Juozas Puodžiukaitis, Valdas Stankūnas, Martinas
Eimutis, Rasita Grincevičienė, Mindaugas Tarnauskas.
Nedalyvavo – Laurynas Suodaitis.
Taip pat dalyvauja svečiai, kviestieji asmenys: Egidija Grigaitienė – Biudžeto ir turto skyriaus
vedėja, Edgaras Pilypaitis – savivaldybės meras, Dainius Grincevičius – administracijos direktorius,
Loreta Bataitienė – laikraščio „Laikraštis „Valsčius“ korespondentė, Violeta Simonavičienė –
savivaldybės mero patarėja, Kęstutis Kuncaitis – Ūkio skyriaus vedėjas, Elvydas Pauliukėnas –
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, Daiva Palukaitienė – Šakių verslo informacijos centro direktorė,
Vitas Girdauskas – Regioninės plėtros skyriaus vedėjas, Janė Dėdinienė – UAB „Šakių laidotuvių
namai“ direktorė, Edita Macevičiūtė-Orentienė – Socialinės paramos skyriaus socialinė darbuotoja,
Evelina Domeikaitė-Dovydaitienė – savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, Verslo
plėtros strategijos gairių rengėjai – Ugnius ir Žilvinas Gelgota.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl pritarimo Šakių rajono verslo plėtros strategijos gairėms.
2. Dėl vienkartinių piniginių išmokų skyrimo.
3. Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Šakių rajono savivaldybės mokyklose.
4. Dėl turto perdavimo.
5. Dėl rajono savivaldybės mokyklinių ir seniūnijų transporto, vežančio mokinius, naudojimo
tvarkos aprašo patvirtinimo.
6. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-272 „Dėl
nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų rėmimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
7. Dėl Šakių rajono šeimų tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo.
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8. Dėl maksimalių trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo rajono
savivaldybės teritorijos gyventojams dydžių patvirtinimo.
9. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-149 „Dėl rajono
savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės keliams ir
gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2017
metais objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
10. Dėl Griškabūdžio kultūros centre organizuojamų pramoginių renginių bilieto kainos
nustatymo.
11. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių laidotuvių namai“ teikiamų paslaugų tarifų
nustatymo.
12. Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais automobilinėse parduotuvėse, iš kurių
aptarnaujami kaimų gyventojai, tvarkos aprašo patvirtinimo.
13. Dėl mažmeninės prekybos tabako gaminiais automobilinėse parduotuvėse, iš kurių
aptarnaujami miestelių ir kaimų gyventojai, tvarkos aprašo patvirtinimo.
14. Dėl lėšų iš rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
15. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-25 „Dėl rajono
savivaldybės 2017 metų biudžeto projekto patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo.
16. Dėl turto perdavimo.
17. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl
atstovavimo Šakių rajono savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo.
18. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-287 „Dėl
savivaldybės ir valstybės turto perdavimo viešajai įstaigai „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė
tarnyba“ pagal panaudos sutartį“ pakeitimo ir papildymo.
19. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. T-115 „Dėl
savivaldybės ir valstybės ilgalaikio turto perdavimo viešajai įstaigai „Šakių rajono savivaldybės
priešgaisrinė tarnyba“ pagal panaudos sutartį“ papildymo.
20. Dėl žemės sklypo Šakių r.sav., Šakių sen., Aržuolupių k. perėmimo neatlygintinai Šakių
rajono savivaldybės nuosavybėn.
21. Dėl žemės sklypo Šakių r.sav., Šakių sen., Aržuolupių k. 17C perėmimo neatlygintinai
Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
22. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2018 metams.
23. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl rajono
savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo ir rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės
28 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ dalinio pakeitimo“
pripažinimo netekusiu galios.
D:\dokumentai\2017\Komitetai\Ūkio ir verslo\1121pr.docx

3
24. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-314 „Dėl rajono
savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-34 „Dėl darbo grupės rajono
savivaldybės tarybos veiklos ataskaitų (gyventojams) projektams parengti sudarymo“ pakeitimo“
pakeitimo.
1. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono verslo plėtros strategijos gairėms klausimas.
Pranešėjas Vitas Girdauskas, Regioninės plėtros skyriaus vedėjas.
Žilvinas Gelgota. Yra suformuluotos trys strateginės kryptys, kurias reikėtų pasirinkti.
Verslo strategijos rengėjas Ugnius. Yra pateikti trys scenarijai. Agresyvus scenarijus, tai kai
sutelkiame visus pajėgumus, sukoncentruojame visus atsakingus pareigūnus ir administraciją, ir
užsiimame investuotojų paieška. Toks žingsnis padėtų greičiau atvesti investuotoją, tačiau pagal
dabartinę situaciją Šakių rajone ir darbo rinkos pajėgumą kanibalizuotų esamus verslus, t.y. nutekėtų
darbo jėga iš esamų verslų.
Juozas Puodžiukaitis. Jeigu pasirinktume šią alternatyvą, tai į kokią sritį turėtume eiti?
Verslo strategijos rengėjas Ugnius. Šiai dienai sritis neįvardinama ir neapibrėžiama. Tai
galėtų būti perdirbamoji pramonė, gamyba. Jeigu būtų pasirinkta ši alternatyva, tada būtų galima
rinktis ir ieškoti kuo galėtume būti patrauklūs. Iš antros alternatyvos išeina galimos kryptys ir sritys.
Manome, kad nuosaikus verslo vystymasis remiasi esamų verslų, esamų išvystytų industrijų
papildymu, t.y. didinti vertės grandines trijose industrijose. Pirma - žemės ūkis. Reikia ieškoti tokių
investicijų, kurios papildytų žemės ūkio vertės grandinę. Perdirbamoji pramonė, tai mediena, betonas.
Trečioji – turizmas, kaip sektorius, kuris besiformuoja rajone. Tai yra gerai, nes tai papildo esamus
ir veikiančius verslus papildomomis paslaugomis. Alternatyva turi trūkumų, nes nebus staigaus šuolio
ir augimo. Trečia alternatyva, kurią mes vadiname pasyvia. Ji būtų vykdoma nekeičiant dabartinių
tvarkų, verslo paramos fondo krypčių. Tiesiog būtų remiami verslai, tikintis, kad jeigu jie augs ir
investuos, tai darys Šakiuose. Iš tyrimų matyti, kad verslas Šakiuose kuriasi tik iš sentimentų.
Martinas Eimutis. Yra darbo biržos pasiūla ir paklausa, kvalifikacijos rengimo centrai. Kiek
mes galime pasitikėti ir įvertinti tai, kad kvalifikuota darbo jėga bus paruošta? Reikėtų analizės, koks
yra darbuotojų trūkumas, kiek jų galima paruošti ir ar darbdaviai jais patenkinti? Kvalifikacijos
parengimo sistema neveikia.
Verslo strategijos rengėjas Ugnius. Tarp priemonių turėtų atsirasti tai, kas bus aiškiai į tai
orientuota. Ši sritis labai svarbi ir sprendinių čia reikia ieškoti.
Žilvinas Gelgota. Mes todėl ir siūlome antrą alternatyvą, nes greta turi būti dirbama ir su
kvalifikuotų darbuotojų parengimu. Marijampolė įsitraukia ketvirtąją M, nes LEZ įsipareigoja
aprūpinti darbo jėga.
Juozas Puodžiukaitis. Kalbame apie LEZ, o ar sklypai jau yra išpirkti?
Vitas Girdauskas. Dėl kelio sutartis yra pasirašinėjama.
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Juozas Puodžiukaitis. Tai tęsiasi jau 5 metai. Jeigu mes nesiimsime agresyvios politikos ir
neturėsime savo tikslų, tai nieko ir neturėsime.
Valdas Stankūnas. Galbūt, siekiant pritraukti investuotojus į rajoną, galima siūlyti būsto
kompensacijas. Rajonas yra patrauklus. Yra vietų darželiuose, grynas oras, nereikia gaišti laiko
transporto eilėse.
Mindaugas Tarnauskas. Pagrindinė problema kvalifikuotos jėgos trūkumas. Marijampolės
profesinio rengimo centras nerengia specialistų, kurių reikės ateityje, o tie, kurie yra rengiami, tai
turėtų būti parengti taip, kad tiktų į verslo rinką.
Rasita Grincevičienė. Yra siūlymas perkelti rengimo centrą į Šakius. Tačiau ar gerai viską
koncentruoti į centrą. Manau, kad šiuo atveju ne vieta yra svarbiausia. Keldami viską į miesto centrus,
mes naikiname kitas vietoves.
Martinas Eimutis. Pirmoje alternatyvoje parašyta „Greita ir profesionali savivaldybės
komunikacija su potencialiais investuotojais“. Greitis yra tikrai svarbu ir kitos savivaldybės, pasiūlo
greitesnius sprendimus. Tarkim, kad ir žemės sutvarkymo klausimuose. Ar galima būtų detalizuoti
kokie specialistai ir už ką būtų atsakingi?
Verslo strategijos rengėjas Ugnius. Tai būtina padaryti.
Žilvinas Gelgota. Rajone yra Vietos veiklos strategija, kuri turėtų būti glaudi su kitais
dokumentais. Ten yra lėšos, kurios numatytos darbo vietų kūrimui ir perdirbimo cechų kūrimui. Mūsų
matymu rajonui reikėtų taikyti antrą alternatyvą.
Rasita Grincevičienė. Verslo bendruomenė taip pat pritaria antrai alternatyvai.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
2. SVARSTYTA. Vienkartinių piniginių išmokų skyrimo klausimas.
Pranešėja Danutė Jurgutienė, savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
3. SVARSTYTA. Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Šakių rajono savivaldybės
mokyklose klausimas.
Martinas Eimutis nusišalina nuo sprendimo projekto svarstymo ir balsavimo.
Pranešėja Evelina Domeikaitė-Dovydaitienė, savivaldybės administracijos vyriausioji
specialistė. Keičiasi Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų skaičius, kurie vykdo visuomenės
sveikatos priežiūrą mokyklose.
Valdas Stankūnas. Ar piniginės lėšos keičiasi?
Evelina Domeikatiė-Dovydaitienė. Ne, nesikeičia. Tai tikslinė dotacija iš Sveikatos apsaugos
ir Švietimo ir mokslo ministerijų. Savivaldybės lėšų čia nėra.
Juozas Puodžiukaitis. Kiek iš viso yra etatų?
Evelina Domeikatiė-Dovydaitienė. 12,5 etato.
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NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
4. SVARSTYTA. Turto perdavimo klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
5. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės mokyklinių ir seniūnijų transporto, vežančio
mokinius, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas. Šis aprašas galiotų
mokyklų autobusiukams ir seniūnijų autobusiukams, kurie vežioja mokinius. Siūlome pakeisti 5.2.2.
punkto 2 sakinį, kuriame po žodžio „iki“ siūloma įrašyti žodį „maršrutinio“ ir po žodžio „ateiti“
išbraukti žodį „pėsčiomis“. Pakeisti 5.2.5. punktą po žodžio „vaikus“ įrašant žodį „mokinius“.
Pakeisti 5.2.6. punktą po žodžio „mokinių“ įrašant žodžius „ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų“.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui:
1. 5.2.2. punktą išdėstant taip: „Šie mokiniai iki maršrutinio autobuso sustojimo vietos turi
ateiti savarankiškai“.
2. 5.2.5. punktą išdėstant taip: „Mokykliniu ir seniūnijų autobusu galima pavežti
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikus, mokinius, gyvenančius arčiau nei 3 km. nuo
mokyklos, kuriems atėjimas iki mokyklos yra nesaugus“.
3. 5.2.6. punktą išdėstant taip: „Nenumatytus mokinių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų bei šios Tvarkos 5.2.4. ir 5.2.5. punktuose paminėtus vežiojimo atvejus nagrinėja mero
potvarkiu sudaryta komisija. Apie komisijos priimtą sprendimą savivaldybės meras pareiškėjus
informuoja raštu“.
6. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-272
„Dėl nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų rėmimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo klausimas.
Pranešėja Edita Macevičiūtė-Orentienė, Socialinės paramos skyriaus socialinė darbuotoja.
Tvarkos aprašo 6 punktu buvo numatyta, kad konkurso paraiškos formą tvirtina savivaldybės
administracijos direktorius. Siūloma papildyti 6 punktą numatant, kad administracijos direktorius
tvirtina ir kitus projektų atrankai ir vertinimui reikalingus dokumentus.
Mindaugas Tarnauskas. Ar šis pakeitimas susijęs su dabar vykdomu konkursu?
Edita Macevičiūtė-Orentienė. Daugiau apie šį projektą nieko negaliu pasakyti. Reikia klausti
vedėjos.
Rasita Grincevičienė. Direktoriaus įsakymu bus sudaryta komisija, kuri ir pateiks tvirtinti
projektų atrankai pateiktus dokumentus.
Mindaugas Tarnauskas. Finansavimas iš savivaldybės biudžeto?
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Edgaras Pilypaitis. Ne. Tai yra valstybės dotacija.
Edita Macevičiūtė-Orentienė. Metų pradžioje biudžete buvo numatyta 181 200 Eur.
NUSPRĘSTA. Balsuoti individuliai tarybos posėdžio metu.
7. SVARSTYTA. Šakių rajono šeimų tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Edita Macevičiūtė-Orentienė, Socialinės paramos skyriaus socialinė darbuotoja.
Valdas Stankūnas. Kas pasiūlė narius į komisiją?
Edgaras Pilypaitis. Kai kurių narių buvo prašyta, kad jie sutiktų dalyvauti šios komisijos
veikloje. Dinara Gudaitienė pati pareiškė norą dalyvauti šios komisijos veikloje.
Violeta Simonavičienė. Šeimų taryba sudaroma savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui.
Kodėl?
Edgaras Pilypaitis. Niekas nedraudžia kitos tarybos kadencijai pratęsti šios komisijos veiklą.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
8. SVARSTYTA. Maksimalių trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų
finansavimo rajono savivaldybės teritorijos gyventojams dydžių patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Edita Macevičiūtė-Orentienė, Socialinės paramos skyriaus socialinė darbuotoja. Be
tėvų globos likusiems vaikams kaina padidėjo 73,90 Eur, vaikams su negalia – 34 Eur, vaikams su
sunkia negalia – 57 Eur, senyvo amžiaus asmenims – 21 Eur, suaugusiems asmenims su negalia – 16
Eur, senyvo amžiaus ir su sunkia gelia – 56 Eur.
Mindaugas Tarnauskas. Kiek mokama už vaikus, kurie auga šeimynose?
Edita Macevičiūtė-Orentienė. Už vaiką gaunama 304 Eur, šeimynos dalyviui mokama 556
Eur.
Edgaras Pilypaitis. Šeimynos dalyviui yra skirti socialinio darbuotojo padėjėjo etatai. Taip
savivaldybė prisideda prie šeimynų skatinimo.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
9. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-149
„Dėl rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės
keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms
užtikrinti 2017 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo klausimas.
Pranešėjas Kęstutis Kuncaitis, Ūkio skyriaus vedėjas. Tikslinamos sumos, nes sutaupyta
techninės priežiūros ir kontrolės kapitalui formuoti lėšų. Sutaupyta techninio projekto 600 Eur lėšų
Miško g. Dabar vykdomi darbai, nes pritaikomi pėsčiųjų takai ir gatvės neįgaliesiems.
Valdas Stankūnas. Kudirkos gatvės danga buvo atnaujinta, tačiau nesutvarkyti šuliniai.
Kęstutis Kuncaitis. Iki kitos savaitės tai turėtų būti pataisyta.
Mindaugas Tarnauskas. Savivaldybei pateiktas gyventojų raštas dėl privažiavimo kelio
sutvarkymo, tačiau į jį neatsakyta. Kodėl?
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Kęstutis Kuncaitis. Nėra tam lėšų ir raštas turėtų būti adresuotas ne administracijai, o tarybai.
Šis privažiavimas yra prie privačių ir verslo valdų, prie gamybinių pastatų. Kelių priežiūros
programos lėšas galima naudoti tik apskaitomuose keliuose ir gatvėse.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
10. SVARSTYTA. Griškabūdžio kultūros centre organizuojamų pramoginių renginių bilieto
kainos nustatymo klausimas.
Pranešėjas Kęstutis Kuncaitis, Ūkio skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Šakių laidotuvių namai“ teikiamų
paslaugų tarifų nustatymo klausimas.
Pranešėjas Kęstutis Kuncaitis, Ūkio skyriaus vedėjas. Projektas teikiamas, nes atsirado nauja
salė.
Janė Dėdinienė. Vidutinė laidojimo paslaugos kaina apie 800 Eur.
Mindaugas Tarnauskas. Ar yra numatyti tikslai? Koks bus pelningumas?
Janė Dėdinienė. Pelnas nuo veiklos sudaro apie 10 proc.
Mindaugas Tarnauskas. Ar darbo užmokestis darbuotojams didėja?
Janė Dėdinienė. Šiais metais didėjo apie 10 proc.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
12.

SVARSTYTA.

Mažmeninės

prekybos

alkoholiniais

gėrimais

automobilinėse

parduotuvėse, iš kurių aptarnaujami kaimų gyventojai, tvarkos aprašo patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Kęstutis Kuncaitis, Ūkio skyriaus vedėjas. Prekyba užsiimanti įmonė turi pateikti
seniūnijai automobilinės parduotuvės darbo grafiką, kuriame turi būti nurodyta automobilio markė,
valstybinis Nr., automobilio aptarnaujamas kaimas, sustojimo vieta (prekybos vietos adresas),
kokiomis savaitės dienomis vyksta prekyba, prekybos laikas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
13. SVARSTYTA. Mažmeninės prekybos tabako gaminiais automobilinėse parduotuvėse, iš
kurių aptarnaujami miestelių ir kaimų gyventojai, tvarkos aprašo patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Kęstutis Kuncaitis, Ūkio skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
14. SVARSTYTA. Lėšų iš rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo
skyrimo klausimas.
Pranešėja Daiva Palukaitienė, Šakių verslo informacijos centro direktorė. Dėl vieno asmens
dar nėra aišku, nes jis dar neįvykdė jam iškeltos sąlygos. Tikslia informaciją pateiksime tarybos
posėdžio metu.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
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15. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-25
„Dėl rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto projekto patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo
klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
16. SVARSTYTA. Turto perdavimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
17. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-17
„Dėl atstovavimo Šakių rajono savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo
klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
18. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T287 „Dėl savivaldybės ir valstybės turto perdavimo viešajai įstaigai „Šakių rajono savivaldybės
priešgaisrinė tarnyba“ pagal panaudos sutartį“ pakeitimo ir papildymo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
19. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. T-115
„Dėl savivaldybės ir valstybės ilgalaikio turto perdavimo viešajai įstaigai „Šakių rajono savivaldybės
priešgaisrinė tarnyba“ pagal panaudos sutartį“ papildymo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
Valdas Stankūnas išėjo iš komiteto posėdžio, nes nusišalina nuo sprendimo projektų Nr. 20 ir
Nr. 21 svarstymo ir balsavimo. Toliau posėdžiui pirmininkauja Martinas Eimutis.
20. SVARSTYTA. Žemės sklypo Šakių r.sav., Šakių sen., Aržuolupių k. perėmimo
neatlygintinai Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja. Mes perimtume žemės sklypo
dalį, kuriame būtų įrengtas kelias. Perėmus žemės sklypus reikėtų keisti žemės paskirtį.
Martinas Eimutis. Sutvarkius kelią visuomenė turėtų gerą privažiavimą prie visuomenės
poreikiams naudojamo sklypo.
Romas Pukinskas. O iš kur mums žinoti, ar šis kelias tarnaus tik viešam interesui? Gali nutikti
ir taip, kad po kelių metų ten bus uždarytas įvažiavimas ir dėl to taryba bus kalta. Ten vyksta ir
Respublikiniai renginiai, kurie būna mokami.
Rasita Grincevičienė. Gal yra galimybė padėti sutvarkyti šį kelią kitokiu būdu.
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Edgaras Pilypaitis. Paties keliuko apmokestinti negalėtų. Apmokestinti gali tik privačias
teritorijas.
Juozas Puodžiukaitis. Kelių į privačius sklypus savivaldybė nefinansuoja.
Kęstutis Kuncaitis. Ne. Čia yra privačios žemės. Čia būtų išskirta žemė inžineriniam statiniui.
Reikia pirmiau perimti žemę, kuri būtų savivaldybės.
Juozas Puodžiukaitis. Kiek kelio įrengimas kainuotų?
Kęstutis Kuncaitis. Reikia padaryti techninį projektą.
Egidija Grigaitienė. Kur šis kelias nuvestų?
Kęstutis Kuncaitis. Į poilsiavietę, kuri yra VšĮ.
Romas Pukinskas. Kaip kelias bus apsaugotas nuo sunkios technikos važinėjimo?
Kęstutis Kuncaitis. Pastatytas ribojantis ženklas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
BALSAVO: „už“ – 3, „susilaikė“ – 3.
21. SVARSTYTA. Žemės sklypo Šakių r.sav., Šakių sen., Aržuolupių k. 17C perėmimo
neatlygintinai Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
BALSAVO: „už“ – 3, „susilaikė“ – 3.
22. SVARSTYTA. Žemės mokesčio tarifų nustatymo 2018 metams klausimas.
Pranešėjas Juozas Puodžiukaitis, Zanavykų frakcijos narys. Kiti rajonai siūlo iš vis atleisti nuo
žemės mokesčio, o mes siūlome 2018 metams sumažinti tarifą, nes laukai plaukia, daug kas nugėrė.
Kai kurie ūkininkai yra sunkioje padėtyje.
Romas Pukinskas. Siūlydami sumažinti šį mokestį, turite nurodyti kam lėšų nebus skirta.
Egidija Grigaitienė. Jeigu būtų pritarta tokiam sprendimo projektui į biudžetą nebūtų gauta
iki 300 000 Eur. Manau, kad šią problemą reikia spręsti vertinant konkrečius sklypus. Yra sudaryta
komisija, kuri turėtų įvertinti patirtus nuostolius. Taryba nuo mokesčio turėtų atleisti tų sklypų
savininkus, kurie nurodytų sklypų unikalius numerius, vardus ir pavardes, asmens kodus.
Juozas Puodžiukaitis. Galima sumažinti savivaldybės administracijos finansavimą.
Egidija Grigaitienė. Pagal žemės mokesčio įstatymą tarifus galima keisti iki gruodžio 1 d.
Tačiau taryba turi teisę ir už praėjusius metus atleisti nuo mokesčio.
Violeta Simonavičienė. Zanavykų frakcija galėtų pateikti skaičiavimus kam kitais metais
neskirti lėšų. Kurią sritį siūlo nefinansuoti.
Juozas Puodžiukaitis. Savivaldybės administracija gali apie 150 000 Eur susimažinti išlaidas.
NUSPRĘSTA. Balsuoti individualiai tarybos posėdžio metu.
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23. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-45
„Dėl rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo ir rajono savivaldybės tarybos 2015
m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ dalinio
pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios klausimas.
Pranešėjas Edgaras Pilypaitis, savivaldybės meras. Reglamente numatyta, kad į Etikos
komisiją siūlo partijos, frakcijos, koalicijos arba pavieniai tarybos nariai. Zanavykų frakcija pasiūlė
Tautvydą Šukį. Nuo partijos lieka Dinara Gudaitienė. TS-LKD frakcija siūlo komisijos sudėtyje
palikti Vaidą Balčiūną, o nuo partijos skyriaus taryba deleguoja Viliją Ramanauskienę.
Valdas Stankūnas. Nuo Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos siūlome palikti Tomą
Skaizgirį.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
24. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-314
„Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-34 „Dėl darbo grupės rajono
savivaldybės tarybos veiklos ataskaitų (gyventojams) projektams parengti sudarymo“ pakeitimo“
pakeitimo klausimas.
Pranešėjas Edgaras Pilypaitis, savivaldybės meras.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkai

Valdas Stankūnas
Martinas Eimutis

Posėdžio sekretorė

Inga Kanapeckienė
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