ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
FINANSŲ IR RAJONO PLĖTROS BEI ŪKIO IR VERSLO JUNGTINIO KOMITETO
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2017-12-19 Nr. K-44
Šakiai
Posėdis įvyko 2017-12-19 1000- 1350 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, Paulius Puskunigis. Ūkio ir verslo komitetas sudarytas iš 8 narių (kvorumas – 5),
posėdyje dalyvavo komiteto nariai: Romas Pukinskas, Juozas Puodžiukaitis, Martinas Eimutis, Rasita
Grincevičienė, Mindaugas Tarnauskas, Laurynas Suodaitis.
Nedalyvavo – Raminta Jakelaitienė, Aušrelė Pukinskienė, Mantas Puskunigis, Valdas
Stankūnas.
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, Vitas Girdauskas – Regioninės
plėtros skyriaus vedėjas, Elvydas Pauliukėnas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, Rapolas
Striukas, Tomas Kairys – UAB „Šakių šilumos tinklai“ atstovai pristatant klausimą, Henrikas
Zaremba – UAB „Šakių šilumos tinklai“ atstovas, Laimutis Kasparavičius – UAB „Šakių šilumos
tinklai“ generalinis direktorius, Giedrimė Didžiapetrienė – laikraščio „Laikraštis Valsčius“ direktorė,
Edgaras Pilypaitis – savivaldybės meras, Diana Jazukevičienė – Neformaliojo suaugusiųjų švietimo
koordinatorė, Kęstutis Vilkauskas – UAB „Šakių vandenys“ direktorius, Laimutė Geršvaltaitienė –
UAB „Šakių vandenys“ ekonomistė, Augenija Julė Kasparevičienė – Kultūros ir turizmo skyriaus
vedėja, Saulius Naumavičius – Griškabūdžio seniūnijos seniūnas, Jūratė Šneideraitienė – Bendrojo
skyriaus vyriausioji specialistė.
Inga Kanapeckienė. Keitėsi posėdžio darbotvarkė. Sprendimo projektą Nr. 22 „Dėl funkcijų
perdavimo savivaldybės biudžetinei įstaigai Šakių kultūros centrui“ siūloma laikyti sprendimo
projektu Nr. 23. ir jo pavadinimą išdėstyti taip: „Dėl funkcijų perdavimo“. Sprendimo projektą Nr.
23, laikyti sprendimo projektu 24. Dėl rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų
pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo. Papildomas sprendimo
projektas numeruojamas Nr. 22. Dėl biudžetinės įstaigos Griškabūdžio kultūros centras įsteigimo.
DARBOTVARKĖ:
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1. Dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2018-2020 metų veiksmų
plano patvirtinimo.
2. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl bendrojo
ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus
nustatymo 2017/2018 mokslo metams“ priedo pakeitimo.
3. Dėl Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui
specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo.
4. Dėl pritarimo projektų vykdymui ir lėšų skyrimo.
5. Dėl Vaikų priėmimo į rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklines ir
priešmokyklines grupes tvarkos aprašo patvirtinimo.
6. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai.
7. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
8. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo.
9. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų
antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo.
10. Dėl rajono savivaldybės programų sąrašo patvirtinimo.
11. Dėl pritarimo projektui „Gelgaudiškio dvaro parko sutvarkymas“.
12. Dėl rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo.
13. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl rajono
savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
14. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-25 „Dėl rajono
savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo.
15. Dėl garantijos suteikimo.
16. Dėl turto perdavimo.
17. Dėl savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos „Šakių rajono savivaldybės
priešgaisrinė tarnyba“ savininko kapitalo didinimo.
18. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl
negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis
rajono biudžetinėms įstaigoms“ priedo pakeitimo.
19. Dėl turto perdavimo.
20. Dėl rajono savivaldybės kultūros ir meno darbuotojų nuolatinės atestacijos komisijos
sudarymo.
21. Dėl funkcijų perdavimo Lekėčių mokyklai-daugiafunkciam centrui.
22. Dėl biudžetinės įstaigos Griškabūdžio kultūros centras įsteigimo.
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23. Dėl funkcijų perdavimo.
24. Dėl rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo.
1. SVARSTYTA. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2018-2020 metų
veiksmų plano patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
Diana Jazukevičienė. Planas sudarytas pagal mokymosi programas ir yra galimybė
pasinaudoti ministerijos finansavimu. 2017 metais ministerija skyrė 4000 Eur, 2018 metais
planuojama 8000 Eur.
Irena Haase. Ar yra jau numatytos grupės ir kiek jose bus žmonių?
Diana Jazukevičienė. Pagal ministerijos projektą minimali mokymosi grupė yra 25 žmonės ir
mokymosi trukmė 48 valandos.
Romas Pukinskas. Kiek reikės savivaldybės biudžeto lėšų?
Diana Jazukevičienė. Tarybai pritarus šiam projektui, jis bus teikiamas ministerijai ir gausime
50 proc. finansavimą.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
2. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl
bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių
skaičiaus nustatymo 2017/2018 mokslo metams“ priedo pakeitimo klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
3. SVARSTYTA. Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos mokytojų ir pagalbos
mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
4. SVARSTYTA. Pritarimo projektų vykdymui ir lėšų skyrimo klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas. Tai yra neįgaliųjų
projektai. Savivaldybės prisidėjimas 25 proc. kiti pinigai iš Neįgaliųjų reikalų departamento.
Konkursas jau įvykęs ir paraiškas pateikė sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Šakių viltis“
ir sporto klubas „Audra“.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
5. SVARSTYTA. Vaikų priėmimo į rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklines ir
priešmokyklines grupes tvarkos aprašo patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
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Irena Haase. Priėmimo tvarkos 8 punkte nurodyta, kad vaikams, kuriems tais kalendoriniais
metais sukanka 7 metai, kurie turi lankyti bendrojo ugdymo mokyklos 1 klasę ir kuriems reikalinga
kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis režimas. Ar šiems vaikams bus taikomas
tvarkos 13 punktas?
Elvydas Pauliukėnas. Tvarkos 13 punktas netaikomas, nes jis yra mažesniems (3-4 metų)
vaikams. Tvarkos aprašą papildysime, kad būtų aiškiau.
Irena Haase. Tvarkos 29 punkte nėra aišku kada įforminamas išregistravimas, todėl siūlau
papildyti sakinį žodžiais „nuo prašymo pateikimo dienos“.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
6. SVARSTYTA. Pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai klausimas.
Pranešėja Leonora Pocevičiūtė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
7. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programos
patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Kęstutis Kuncaitis, Ūkio skyriaus vedėjas. Pagal programą numatoma gauti
218 000 Eur. Įdarbinti (vidutiniškai 2 mėnesių laikotarpiui) galima 202 asmenis.
Irena Haase. Aiškinamajame rašte rašoma, kad 2018 metų programos įgyvendinimui
Savivaldybė subsidijuoja darbdaviams 100 proc. darbo užmokesčio. Ar yra žinoma, kokių subjektų
daugėja?
Kęstutis Kuncaitis. Daugiausiai yra kategorijoje kam virš 40 metų.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
8. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo
klausimas.
Pranešėjas Kęstutis Kuncaitis, Ūkio skyriaus vedėjas.
Kęstutis Vilkauskas. Kainų komisija perkantiems geriamojo tiekimo ir nuotekų paslaugas
bute kainą nustatė 2,14 Eur/m3 (buvo 2,34 Eur/m3), perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam
vandeniui ruošti ir teikiamą abonentams – 2,13 Eur/m3 (buvo 2,21 Eur/m3), perkančiam paslaugas
daugiabučio gyvenamųjų namų įvade 2,03 Eur/m3 (buvo 2,12 Eur/m3). Įvestas naujas mokestis už
paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų
tvarkymo paslaugas 0,23 Eur/m3 (prašyta 0,21 Eur/m3).
Juozas Puodžiukaitis. Kaip bus apskaičiuojamas paviršinis vanduo?
Kęstutis Vilkauskas. Yra metodika, kurioje numatytas koeficientas nuo stogo, nuo asfalto,
nuo trinkelių. Skaičiuojama pagal metinę kritulių normą. Už paviršines nuotekas mokės tik juridiniai
asmenys, gyventojai nemokės.
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Martinas Eimutis. O jeigu taryba šio sprendimo nepriima?
Kęstutis Kuncaitis. Jis tada įsigalioja vienašališkai po 60 dienų.
Laurynas Suodaitis. Kokie įmonės finansai?
Kęstutis Kuncaitis. Minus 170 000 Eur.
Kęstutis Vilkauskas. Apie 70 000 Eur už paviršines nuotekas turėtų mokėti savivaldybė.
Laimutė Geršvaltaitienė. Buvo didintas Šakių vandenų įstatinis kapitalas, kuris padidintas
rinkos verte, t.y. turtas perkainuotas iki 3 mln., o kainų komisija ima tik turto balansinę vertę, t.y. 1
mln. 800 tūkst. Nuo pradinės vertės įsiskaičiuoja į kainų komisiją 88 000, kai nuo rinkos vertės
įsiskaičiuoja 185 000, taip iš karto 96 000 virsta nuostoliu. Šitą sumą savivaldybė turėtų sumokėti,
nes turtą perdavė rinkos verte. Kol įstatinis kapitalas nenusidėvės mes visada būsime minuse.
Bernardinas Petras Vainius. Gal priimkime protokolinį nutarimą ir įpareigokime kreiptis į
kainų komisiją dėl metodikos peržiūrėjimo...
Kęstutis Vilkauskas. Mes esame kreipiasi į komisiją, kad ji neįtraukia viso turto į kainą.
Gavome atsakymą, kad tokia yra metodika ir įtraukiama tik pradinė vertė.
NUSPRĘSTA:
1. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
2. Siūlyti rajono savivaldybės administracijos direktoriui kreiptis į Valstybinę kainų ir
energetikos kontrolės komisiją dėl metodikos peržiūrėjimo.
9. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ šilumos kainos
dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo klausimas.
Pranešėjas Kęstutis Kuncaitis, Ūkio skyriaus vedėjas.
Rapolas Striukas. Buvo pastatytas 5 megavatų katilas, dėl kurio metinis kuro sutaupymas yra
apie 300 000 Eur, sąnaudų padidėjimas apie 190 000 Eur. Nors lėšų ir sutaupoma, tačiau patiriama ir
naujų sąnaudų. Per visą investicijų laikotarpį vartotojai turėtų sutaupyti apie 120 000 Eur per metus.
Investicija padaryta 2014 metais, tačiau kaina pirmą kartą nustatyta 2017 metais, t.y. vėluojama
atlyginti 3 metus. Kaina 2017-2021 metais būtų mažėjusi 0,13 ct, tačiau dėl 2016 metų neįvertinimo
kaina 2017 metais mažės 0,76 ct, 2018-2021 metais mažės 0,39 ct.
Laimutis Kasparavičius. Po šios situacijos visi supranta, kad reikia keisti metodiką, nes
metodikoje nenumatytas vėlavimas.
Arūnas Tarnauskas. Kokie bus pinigų srautai, jeigu taryba priims šį sprendimą?
Rapolas Striukas. Per metus apie 100 000 Eur.
Edgaras Pilypaitis. Priėmus sprendimą kainų komisija ginčys mūsų sprendimą, ar ne? Jeigu
ginčys kokios bus pasekmės?
Tomas Kairys. Pati komisija nesiims jokių sprendimų, ji reaguos į tarybos sprendimą.
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Mindaugas Tarnauskas. Priėmus sprendimą per metus bus gauta 100 000 Eur. Šios lėšos bus
grąžintos vartotojams?
Rapolas Striukas. Norima 2022-2024 metų sumą atkelti į ankstesnius metus.
Edgaras Pilypaitis. Kiek vartotojas moka už kilovatvalandės kainą dabar ir kiek mokės
priėmus sprendimą?
Laimutis Kasparavičius. Už lapkričio mėnesį kaina buvo 5,99 Eur, už gruodžio mėnesį – 6,38
Eur.
Tomas Kairys. Projektas paskaičiuotas pagal spalio mėnesio kainas. Spalio mėnesio kaina
buvo 5,54 Eur, projekte kaina – 5,77 Eur.
Kęstutis Kuncaitis. Kaina priklauso nuo konkretaus mėnesio kuro kainos. Dabar tarybai
siūloma nustatyti tik kainų dedamąsias.
Henrikas Zaremba. Kainų komisija pažeidė metodiką, kurioje numatyta, kad komisija gavusi
atitinkamos savivaldybės institucijos pastabas ir jas motyvuotai įvertinusi, arba jų negavusi per
nustatytą 30 kalendorinių dienų terminą, nustato šilumos bazinę kainą arba dedamąsias ne vėliau kaip
per 15 kalendorinių dienų. Komisija nuo 2014 metų nevertino padidėjusių pastoviųjų sąnaudų, kurios
per 3 metus padidėjo 735 000 Eur. Ši suma nebuvo įskaičiuota į šilumos kainą. Mes negavome
pajamų pagal pastoviųjų sąnaudų padidėjimą. Kainų komisija suskaičiavo būtinųjų sąnaudų per metus
1 mln. 238 tūkst. Eur. Kainą užrašė 6,48 Eur.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
BALSAVO: „už“ – 7, „susilaikė“ - 4.
Iš posėdžio išvyko Finansų ir rajono plėtros komiteto narys Paulius Puskunigis.
10. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės programų sąrašo patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Vitas Girdauskas, Regioninės plėtros skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Pritarimo projektui „Gelgaudiškio dvaro parko sutvarkymas“ klausimas.
Pranešėjas Vitas Girdauskas, Regioninės plėtros skyriaus vedėjas. Tai Gelgaudiškio dvaro
parko sutvarkymas alėjos atstatymas, takų padarymas.
Juozas Puodžiukaitis. Neapibrėžtos netinkamos išlaidos.
Vitas Girdaauskas. Tai įrašykime „bei finansuoti 1 proc. netinkamų projekto išlaidų“.
Irena Haase. Iki kada turi būti parengtas investicinis projektas?
Vitas Girdauskas. Investicinis turi būti pabaigtas šiais metais. Techninis projektas bus
parengtas 2018 metais.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
Iš komiteto posėdžio išvyko Ūkio ir verslo komiteto nariai Laurynas Suodaitis ir Mindaugas
Tarnauskas.
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12. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano
patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Vitas Girdauskas, Regioninės plėtros skyriaus vedėjas.
Martinas Eimutis. 1.2.5. uždavinius siūlau perkelti į 2019 metus.
Vitas Girdauskas. Mes galime tai padaryti, bet jie to nepadarys, nes neturi patvirtintų taisyklių.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
13. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-24
„Dėl rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
klausimas.
Pranešėjas Vitas Girdauskas, Regioninės plėtros skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
14. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-25
„Dėl rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja. Papildomai sprendimo
projektu siūloma Plokščių mokyklai-daugiafunkciam centrui skirti 1000 Eur (mokyklinio autobuso
remontui), Šakių parapijos namams vietoj skirtų 500 Eur, skirti 1500 Eur, Kudirkos Naumiesčio
parapijos namams vietoj skirtų 2000 Eur skirti 4000 Eur. Ilgalaikio turto lėšas 2900 Eur nukreipti
kitoms reikmėms, t.y. darbo vietų įrengimui.
Irena Haase. 16 000 Eur sumažinamos kadastriniams matavimams ir teisinei registracijai
skirtos lėšos. Kodėl?
Egidija Grigaitienė. Paslauga buvo nupirkta pigiau, todėl liko lėšų.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
15. SVARSTYTA. Garantijos suteikimo 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. Savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos „Šakių rajono
savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ savininko kapitalo didinimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
Irena Haase. Koks investicijų dydis į pastatą?
Egidija Grigaitienė. 65 000 Eur.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
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18. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60
„Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir
naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ priedo pakeitimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
19. SVARSTYTA. Turto perdavimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
20. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės kultūros ir meno darbuotojų nuolatinės atestacijos
komisijos sudarymo klausimas.
Pranešėja Augenija Julė Kasparevičienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
21. SVARSTYTA. Funkcijų perdavimo Lekėčių mokyklai-daugiafunkciam centrui
klausimas.
Pranešėja Augenija Julė Kasparevičienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja. Bus sudaroma
trišalė sutartis tarp seniūno, darbuotojo ir administracijos direktorius.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
22. SVARSTYTA. Biudžetinės įstaigos Griškabūdžio kultūros centras įsteigimo klausimas.
Pranešėja Augenija Julė Kasparevičienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja.
Augenija Julė Kasparevičienė. Manome, kad steigti centrą naudinga nes yra pakankama
veikla ir galimybės. Prie įstaigos prijungtume Barzdų ir Žvirgždaičių padalinius. Veikia 8 kolektyvai.
Irena Haase. Kiek dabar yra etatų ir kiek bus įsteigus biudžetinę įstaigą?
Augenija Julė Kasparevičienė. Dabar yra 9,5 etato. Įsteigus įstaigą etatų neplanuojama didinti.
Barzdai turi 2,5 etato, Žvirgždaičiai – 0,75.
Rasita Grincevičienė. Kiek įstaigos pačios surenka spec. lėšų?
Saulius Naumavičius. 2017 metų biudžetas buvo 81 000 Eur. Iš veiklos surinkta 9000 Eur.
Išlaidos: darbo užmokestis 2000 Eur, kitos prekės 2800 Eur, kitos paslaugos 3000 Eur.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
23. SVARSTYTA. Funkcijų perdavimo klausimas.
Pranešėja Augenija Julė Kasparevičienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
24. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo klausimas.
Pranešėja Jūratė Šneideraitienė, Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė. Nustatyti valstybės
tarnybos ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaučių įpareigoja Vietos savivaldos įstatymas.
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Valstybės tarnautojų skaičius nesikeičia, jis išlieka 85. Padidinamas darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, skaičius. Dalies darbuotojų darbdavys buvo seniūnas, tačiau pagal įstatymą darbdavys
gali būti tik administracijos direktorius. Nuo sausio 1 d. visų darbuotojų darbdavio funkcijas vykdys
administracijos direktorius. Sprendimo projekte siūloma 1.2. punkte vietoj skaičiaus „261“ įrašyti
skaičių „236“, nes į šį skaičių neįeina kultūros darbuotojai.
Irena Haase. Kiek yra užimta pareigybių?
Jūratė Šneideraitienė. Tikslų pareigybių užimtumą pasakysiu tarybos posėdžio metu.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui, 1.2. punkte vietoj skaičiaus „261“ įrašant
skaičių „236“.
Posėdžio pirmininkė

Irena Haase

Posėdžio sekretorė

Inga Kanapeckienė
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