ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
FINANSŲ IR RAJONO PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2017-11-22 Nr. K-42
Šakiai
Posėdis įvyko 2017-11-22 1400- 1630 val.
Posėdžio pirmininkė Irena Haase.
Posėdžio sekretorė Inga Kanapeckienė.
Finansų ir rajono plėtros komitetas sudarytas iš 8 narių (kvorumas – 5), posėdyje dalyvavo
komiteto nariai: Irena Haase, Arūnas Tarnauskas, Bernardinas Petras Vainius, Tautvydas Šukys,
Vaidas Balčiūnas.
Nedalyvavo - Raminta Jakelaitienė, Aušrelė Pukinskienė, Paulius Puskunigis.
Taip pat dalyvauja svečiai, kviestieji asmenys: Egidija Grigaitienė – Biudžeto ir turto skyriaus
vedėja, Dainius Grincevičius – administracijos direktorius, Gintarė Martinaitienė – laikraščio
„Draugas“ redaktorė, Kęstutis Kuncaitis – Ūkio skyriaus vedėjas, Daiva Palukaitienė – Šakių verslo
informacijos centro direktorė, Vitas Girdauskas – Regioninės plėtros skyriaus vedėjas, Evelina
Domeikaitė-Dovydaitienė – savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, Janė Dėdinienė –
UAB „Šakių laidotuvių namai“ direktorė, Elvydas Pauliukėnas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas,
Leonora Pocevičiūtė – Socialinės paramos skyriaus vedėja.
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.
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
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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.
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.
Papildomas klausimas:
D:\dokumentai\2017\Komitetai\Finansų ir rajono plėtros\1122pr.docx

3
25. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T-252 „Dėl pritarimo
steigti biudžetines įstaigas“ pripažinimo netekusius galios ir pavedimo administracijos direktoriui.
1. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono verslo plėtros strategijos gairėms klausimas.
Pranešėjas Vitas Girdauskas, Regioninės plėtros skyriaus vedėjas. Mes renkamės iš trijų
alternatyvų, t.y. pirmoji – agresyvi paieška, tai orientavimasis į kažką didelio ir sukuriančio daug
darbo vietų. Antra alternatyva – tai nuosekli plėtra. Tai kalbama apie dabartinį verslą, sekant ko jam
reikia ir kuo galima padėti. Čia kalbama apie nedidelius, 2-10 darbo vietų sukuriančius verslus. Čia
būtų kalbama apie marketingą, pardavimą klasterizaciją ir pan. Trečioji – tai kai einama tuo pačiu
keliu. Patys rengėjai siūlo rinktis antrą alternatyvą. Yra siūlymas 3 uždavinį „Skatinti Šakių rajone
veikiančių įmonių konkurencingumo augimo“ padaryti pirmuoju.
Irena Haase. Jeigu buvo siūlymas uždavinį padaryti pirmuoju, tai visi uždaviniai tarpusavyje
nesusiję?
Vitas Girdauskas. Uždaviniai susiję, tai tik rodo kas mus svarbiausia. Pagal šias gaires
gruodžio mėnesio taryboje bus teikiamas svarstyti strateginis planas.
Daiva Palukaitienė. Rajone didžiausia problema, tai darbo jėgos paruošimas.
Arūnas Tarnauskas. Turi būti kuriama verslo grandinė. Taip pat pasigendu tokios jungties,
vietos valdžia – ūkinis subjektas – valstybinės institucijos.
Vitas Girdauskas. 2 uždavinį galima įvardinti taip: „Efektyvinti bendradarbiavimą tarp
valstybės bei vietos valdžios institucijų ir verslo subjektų“.
NUSPRĘSTA:
1. Siūlyti pritarti antrai alternatyvai.
2. Siūlyti 2 uždavinį išdėstyti taip: „„Efektyvinti bendradarbiavimą tarp valstybės bei vietos
valdžios institucijų ir verslo subjektų“.
3. Siūlyti papildyti 2 uždavinį 2.4. priemone „Atstovauti vietos verslo interesus santykiuose
su valstybės valdžios institucijomis“.
Tautvydas Šukys. Nusišalinu nuo sprendimo projekto Nr. 2 svarstymo ir balsavimo.
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.
Pranešėja Evelina Domeikaitė-Dovydaitienė, savivaldybės administracijos vyriausioji
specialistė. Keičiasi Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų skaičius, kurie vykdo visuomenės
sveikatos priežiūrą mokyklose. Anksčiau mieste mokinių skaičius buvo 1000, kaime – 500.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
4. SVARSTYTA. Turto perdavimo klausimas.
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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.
Irena Haase. Kas keičiasi lyginant su ankstesniu aprašu?
Elvydas Pauliukėnas. Naujas ministerijos dokumentas, kuriame atsirado naujų sąvokų, tokių
kaip saviraiškos renginiai, kvalifikacijos tobulinimo renginys. Numatyta kas gali būti pareiškėjas.
Taip pat auditorė mokyklose atliko auditą ir išsakė pastabas ką galima pakeisti.
Irena Haase. Kas buvo pasiūlyta pakeisti?
Elvydas Pauliukėnas. Numatyta, kad jeigu vaikui mokykla arčiau nei 3 kilometrai, tai vaikas
galėtų ateiti pats. Taip pat stengtasi pažiūrėti į tai, kad nesidubliuotų autobusų važiavimas.
Arūnas Tarnauskas. Patvirtinus tvarką savivaldybės išlaidos sumažės?
Elvydas Pauliukėnas. Išlaidos sumažės, tačiau kiek, atsakyti negaliu. Yra paskaičiuota, kad
2018 metams geltonųjų autobusiukų pavėžėjimui lėšų reikės mažiau. Tarybos posėdžio metu galėsiu
įvardinti.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
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 Leonora Pocevičiūtė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. 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, tai komisijos sudėtis, konfidencialumo raštai ir pan.
Irena Haase. Ar šiuo metu vyksta konkursų?
Leonora Pocevičiūtė. Paskelbtas konkursas socialinių darbuotojų darbui su rizikos šeimomis.
Irena Haase. Kas rengia konkursui organizuotus reikalingus dokumentus?
Leonora Pocevičiūtė. Aš, vadovaudamasi patvirtinta tvarka.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
7. SVARSTYTA. Šakių rajono šeimų tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Leonora Pocevičiūtė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. Siekiama gerinti rajono
šeimų gyvenimo aplinką. Komisiją stengėmės sudaryti teritoriniu principu.
Tautvydas Šukys. Tai šios komisijos darbas iškelti problemas ir jas pateikti. Ir ji tarsi
patariamasis organas?
Leonora Pocevičiūtė. Taip. Nuostatuose yra numatyta, kad komisija sudaroma savivaldybės
tarybos kadencijai. Tai yra pasirinkimas, palikti šią nuostatą ar ją išbraukti.
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Irena Haase. Ką apima sąvoka šeima?
Leonora Pocevičiūtė. Tai yra visos šeimos, nesvarbu kokiame statuse jos gyvena.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
8. SVARSTYTA. Maksimalių trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų
finansavimo rajono savivaldybės teritorijos gyventojams dydžių patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Leonora Pocevičiūtė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. Reikia pasitvirtinti
maksimalią globos kainą, kurią mes mokėtume už asmenį, kuris gyventų globos namuose. Jeigu
globos kaina būtų didesnė, tokiu atveju asmuo kainos skirtumą turėtų dengti pats.
Arūnas Tarnauskas. Kokios buvo kainos?
Leonora Pocevičiūtė. Kainos buvo mažesnės. Tarybos posėdžio metu buvusias kainas
įvardinsiu.
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. Kapitalui formuoti suma lieka tokia
pati. Sutaupyta lėšų nuo Ąžuolyno gatvės projekto ir techninės priežiūros kokybės kontrolės. Lėšas
pridėjome ant pereinamo objektų Pervazninkai, Miško gatvė. Einamiems tikslams sumažėjo lėšų
eismo saugumo priemonėms, Vasario 16-osios gatvei. Mieste atliekame neįgaliesiems pritaikymo
darbus.
Irena Haase. Kurie objektai jau užbaigti?
Kęstutis Kuncaitis. Visi objektai užbaigti, išskyrus Pervazninkuose Miško gatvė,
Daukantiškiuose Atžalyno gatvė.
Irena Haase. Vasario 16-osios gatvės nurodytos koordinatės. Įvedus koordinates į maps
koordinačių ilgis nesigauna toks, koks nurodytas.
Kęstutis Kuncaitis. Koordinates pasitikslinsiu.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
BALSAVO: „už“ – 4, „susilaikė“ – 1.
10. SVARSTYTA. Griškabūdžio kultūros centre organizuojamų pramoginių renginių bilieto
kainos nustatymo klausimas.
Pranešėjas Kęstutis Kuncaitis, Ūkio skyriaus vedėjas.
Irena Haase. Koks buvo įkainis ir kiek surinkdavo lėšų?
Tautvydas Šukys. Įkainis buvo 1,45 Eur. Kaina prašo didinti, nes planuoja samdyti apsaugą.
Irena Haase. Prašau pateikti įkainio paskaičiavimą.
NUSPRĘSTA:
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1. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
2. Prašyti pateikti įkainio paskaičiavimo sąmatą.
11. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Šakių laidotuvių namai“ teikiamų
paslaugų tarifų nustatymo klausimas.
Pranešėjas Kęstutis Kuncaitis, Ūkio skyriaus vedėjas.
Irena Haase. Kodėl prašoma tarifus padidinti? Koks numatomas gauti pelnas? Kur planuojate
panaudoti gautas lėšas?
Janė Dėdinienė. Sąnaudos didėja, nes įsiskaičiavo stogo darbai (apie 60 000 Eur). Padidėjo
apie 40 proc. amortizaciniai atskaitymai. Didėjo šildymo kaštai, nes brango kuras. Žmogui laidojimo
paslauga didėtų apie 15 Eur. Šiuo metu turime apie 20 000 Eur pelno.
Irena Haase. Numatoma salių nuoma. Kiek planuojate iš nuomos gauti lėšų?
Janė Dėdinienė. Nuoma būtų tada, kai nepageidautų mūsų virtuvės. Vienas pasinaudojimas
būtų apie 60 Eur. Tiksliai suskaičiuoti yra sunku, nes jeigu pas mus šarvoja, tai nereiškia, kad visi
sugrįš.
Irena Haase. Įkainis yra nekintantis, ar galite taikyti nuo-iki?
Janė Dėdinienė. Turime maksimalius ir minimalius įkainius.
Irena Haase. Prašau pateikti mokesčių paskaičiavimo sąmatą.
Arūnas Tarnauskas. Kiek procentų paaugs pajamos padidinus tarifus?
Janė Dėdinienė. Turėtume gauti pajamų apie 3000 Eur.
Arūnas Tarnauskas. Kiek procentų kaina didėja bendruomenei?
Kęstutis Kuncaitis. Paskaičiavimus padarė mūsų skyrius, numatydamas 10 proc. pelną.
Irena Haase. Turi būti ekonominis pagrindimas dėl ko kaina didėja. Nėra įvardinta, kokie
darbai bus atliekami už gautas lėšas.
Tautvydas Šukys. Ar negalvojate keisti kasos aparto, nes dabar čekyje nurodoma, jog tai tik
paslauga?
Janė Dėdinienė. Tai būtų papildomos investicijos. Jeigu asmuo prašo, mes išrašome popierinę
sąskaitą detalizuodami paslaugas.
NUSPRĘSTA:
1. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
2. Prašyti pateikti mokesčių paskaičiavimo sąmatas.
12.

SVARSTYTA.

Mažmeninės

prekybos

alkoholiniais

gėrimais

automobilinėse

parduotuvėse, iš kurių aptarnaujami kaimų gyventojai, tvarkos aprašo patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Kęstutis Kuncaitis, Ūkio skyriaus vedėjas.
Arūnas Tarnauskas. Kas pateiks informaciją apie prekybos vietas ir laiką?
Kęstutis Kuncaitis. Mes.
Dainius Grincevičius. Automobilinės parduotuvės grafikas bus licencijos priedas.
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Arūnas Tarnauskas. Jeigu seniūnas pasakys, jog nepatinka, kad prekyba vykdoma prieš pietus
ir pageidaus, kad tai būtų po pietų, tokiu atveju reikės keisti licenciją. Už licencijos keitimą reikės
mokėti pinigus.
Bernardinas Petras Vainius. Kodėl yra derinama tik su seniūnaičiais, o su bendruomenės
pirmininkais tai nėra derinama?
Kęstutis Kuncaitis. Nuostatų 6 punkte numatyta, kad seniūnijos seniūnas, įvertinęs prekybos
alkoholiniais gėrimais vietas, gavęs iš seniūnaičio raštu pareikštą nuomonę, gavęs policijos
komisariato pasiūlymus, pateikia rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus, dėl
įmonės pateikto automobilinės parduotuvės darbo grafiko. Nuostatų 5 punkte numatyta, kad įmonė,
pageidaujanti įsigyti licenciją rajono savivaldybės administracijai turi pateikti 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. Už licencijos pakeitimą reikėtų mokėti 112 Eur.
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. Tikslią informaciją pateiksime tarybos
posėdžio metu.
Irena Haase. Girdėjome, kad yra problemų su paskolų įforminimu.
Daiva Palukaitienė. Taip. Reikia keisti tvarką. Kadangi tvarka keisis, kai bus priimta
strategija, tai tvarką pakeisime visą.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui su sąlyga, jeigu sprendimo projekto 1.6.
punkte nurodytas asmuo įvykdys jam numatytą sąlygą.
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. vadovaujantis Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. A1-548, 2017
m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. A1-552 savivaldybei sumažinama 17,1 tūkst. Eur laidojimo pašalpų,
37,2 tūkst. Eur socialinės paramos mokiniams lėšų, 13,8 tūkst. Eur padidinamos lėšos socialinėms
paslaugoms. Šių lėšų perskirstymas ir pateikiamas sprendimo projekte. Pagal 2017 m. spalio 31 d.
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Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymą Nr. V-839 savivaldybei dėl sumažėjusio
mokinių skaičiaus 94,0 tūkst. Eur sumažinamos mokinio krepšelio lėšos. Švietimo įstaigoms pagal
Švietimo ir sporto skyriaus raštą perskirstoma likusi mokinio krepšelio lėšų dalis – 24,678 tūkst. Eur.
Planuojama, jog bus sutaupyta 34,3 tūkst. Eur mokinių pavėžėjimui skirtų lėšų. Šios lėšos
paskirstomos kitoms Mokymosi visą gyvenimą ir sporto programos priemonėms: 7,2 tūkst. Eur
Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijai ikimokyklinio ugdymo ir pailgintos grupių
išlaikymui, 3,0 tūkst. Eur Šakių lopšeliui darželiui „Berželis“ stogo remontui, 8,0 tūkst. Eur Kidulių
pagrindinei mokyklai ikimokyklinio- priešmokyklinio ugdymo grupių patalpų remontui, grindų
dangos pakeitimui, tualetų, prausyklų ir dušų įrengimui, 8,8 tūkst. Eur Griškabūdžio gimnazijai
kamino pastatymui, 0,3 tūkst. Eur Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centrui iš dalies kompensuoti
teisėjavimo paslaugas, 7,0 tūkst. Eur nukreipiami į Švarios, sveikos aplinkos ir energijos taupymo
programą prisidėjimui prie Lukšių V. Grybo gimnazijos iš valstybės investicijų programos vykdomo
projekto (likusi dalis 13,0 tūkst. Eur skiriama iš viršyto kitų pajamų plano). Taupomos pašalpų lėšos
(46,745 tūkst. Eur) paskirstomos kitoms socialinėms reikmėms: 10,0 tūkst. Eur skiriama Barzdų
seniūnijai automobilio socialinėms darbuotojoms įsigijimui, 25,0 tūkst. - Eur socialinių būstų Kidulių
seniūnijoje įsigijimui, 10,0 tūkst. Eur Paluobių mokyklai – daugiafunkciam centrui neįgaliųjų dienos
centro išlaikymui, 0,954 tūkst. Eur Kudirkos Naumiesčio seniūnijai socialinių būsto kaupiamosioms
įmokoms, 0,791 tūkst. Eur Kidulių seniūnijai socialinių būstų kaupiamosioms įmokoms. Taip pat
tikslinami įstaigų biudžetai pagal vadovų prašymus. Yra Kultūros ministro įsakymas, kad Šakių
kultūros centrui bus skirta 130 000 Eur, tai savivaldybė turės prisidėti ir savo dalį, t.y. 26 000 Eur.
Bernardinas Petras Vainius. Reikės lėšų ir UAB „Šakių vandenys“, nes reikės nupirkti
generatorių, kad būtų galima priduoti Šakių kultūros centrą. Reikia jau pateikti garantinį raštą, kad
lėšos tikrai bus skiriamos.
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.
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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.
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.
Irena Haase. Sprendimo projekto 3 punkte numatyta, kad išlaidas, susijusias su turto
perleidimu, padengia rajono savivaldybė. Kiek tai kainuos?
Egidija Grigaitienė. Nežinau, tai paaiškės viešo konkurso būdu, nes tai yra paskirties keitimo
klausimas.
Irena Haase. Į kokią paskirtį ruošiamasi keisti?
Egidija Grigaitienė. Bus „kita“ paskirtis.
Irena Haase. Ar yra patektos pažymos iš Registrų centro, kokie ten yra sklypai? Taip pat ar
yra pateiktas VšĮ „Motorsport“ prašymas?
Egidija Grigaitienė. Turiu Registro pažymas ir prašymą.
Irena Haase. Ar yra dalininkų visuotinio susirinkimo protokolas?
Egidija Grigaitienė. Paprašysiu, kad pateiktų. Nebent tai būtų numatyta jų įstatuose.
NUSPRĘSTA. Balsuoti individualiai tarybos posėdžio metu.
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. Balsuoti individualiai tarybos posėdžio metu.
Prieš svarstant sprendimo projektą Nr. 22 turime nutarta ar nusišaliname tik tie, kurie gali
sumaišyti viešus ir privačius interesus, ar priimame nutarime, jog nusišalinimų nepriimame ir
klausimą svarstome iš esmės.
Arūnas Tarnauskas. Nusišalinti turi tie, kai jiems ar jų artimiems asmenims per praėjusius
metus priskaičiuota atitinkamo mokesčio suma viršija 3000 Eur.
Irena Haase. Aš nuo sprendimo projekto Nr. 22 svarstymo ir balsavimo nusišalinu.
22. SVARSTYTA. Žemės mokesčio tarifų nustatymo 2018 metams klausimas.
Egidija Grigaitienė. Jeigu būtų pritarta tokiam sprendimo projektui į biudžetą nebūtų gauta
iki 300 000 Eur.
Bernardinas Petras Vainius. Siūlau šio klausimo nesvarstyti. Manau, kad šią problemą reikia
spręsti vertinant konkrečius sklypus. Yra sudaryta komisija, kuri turėtų įvertinti patirtus nuostolius.
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Egidija Grigaitienė. Įvertinus kiekvieną sklypą taryba gali atleisti nuo mokesčio arba jį
sumažinti.
Dainius Grincevičius. Nesurinkus lėšų ką siūlytumėte nefinansuoti?
Arūnas Tarnauskas. Siūlau nedaryti turtinių įnašų į savivaldybės valdomas įmones.
NUSPRĘSTA. Balsuoti individualiai tarybos posėdžio metu.
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.
Irena Haase. Kiekviena frakcija ir partija pateiks savo narius.
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.
25. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T-252
„Dėl pritarimo steigti biudžetines įstaigas“ pripažinimo netekusius galios ir pavedimo administracijos
direktoriui.
Pranešėjas Bernardinas Petras Vainius, savivaldybės mero pavaduotojas. Atsižvelgiant į tai,
kad įstatyminės nuostatos neleidžia priimti sprendimo dėl seniūnijų pertvarkos, todėl siūloma priimti
pateiktą šį sprendimo projektą. Liepos mėnesį kreipėmės į Konkurencijos tarnybą, bet atsakymo iki
šiol negavome.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkė

Irena Haase

Posėdžio sekretorė

Inga Kanapeckienė
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