ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
FINANSŲ IR RAJONO PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2018-02-20 Nr. K-6
Šakiai
Posėdis įvyko 2018-02-20 1400- 1700 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, Vaidas Balčiūnas,
Aušrelė Pukinskienė, Tautvydas Šukys.
Nedalyvavo – Raminta Jakelaitienė, Paulius Puskunigis.
Taip pat dalyvauja svečiai, kviestieji asmenys: Egidija Grigaitienė – Biudžeto ir turto skyriaus
vedėja, Edgaras Pilypaitis – savivaldybės meras, Dainius Grincevičius – administracijos direktorius,
Violeta Simonavičienė – savivaldybės mero patarėja, Gintarė Martinaitienė – laikraščio „Draugas“
redaktorė, Giedrimė Didžiapetrienė – laikraščio „Laikraštis Valsčius“ redaktorė, Vitas Girdauskas –
Regioninės plėtros skyriaus vedėjas, Danutė Jurgutienė – savivaldybės administracijos vyriausioji
specialistė.
Irena Haase. Esame gavę Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos raštą, jog siekiant išvengti
viešų ir privačių interesų tarybos nariai turi pareikšti viešai interesų konfliktą ir nusišalinti nuo
klausimų. Aš, kadangi sutuoktinis dirba Žemės ūkio skyriuje ir gauna iš biudžeto darbo užmokestį,
nusišalinsiu nuo sprendimo projekto „Dėl rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“.
Vaidas Balčiūnas. Kadangi visi esame susiję su biudžetu, tai pagal įstatymus nepriimkime
nusišalinimų.
NUTARTA. Nepriimti komiteto narių nusišalinimų svarstant sprendimo projektą „Dėl rajono
savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
2. Dėl rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo.
3. Dėl turto perdavimo.
4. Dėl turto perdavimo.
5. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo asociacijai Gelgaudiškio bendruomenės centrui
„Atgaiva“ pagal panaudos sutartį.
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6. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 37, nuomos viešojo konkurso
būdu.
7. Dėl rajono savivaldybės negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, E.Steponaičio g. 10,
nuomos sutarties sudarymo naujam terminui.
8. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-104 „Dėl pritarimo
projektui „Draugystės parkai-3“ papildymo.
9. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl pritarimo
projektui „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Šakių mieste“ pakeitimo.
10. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-103 „Dėl rajono
savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-303 „Dėl pritarimo projektui „Šakių
miesto susisiekimo infrastruktūros modernizavimas“ pakeitimo“ pakeitimo.
11. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-141 „Dėl
pritarimo projektui „Šakių rajono savivaldybės mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ pakeitimo.
12. Dėl prašymo perduoti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypą.
13. Dėl saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens
telkinių ledo Šakių rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo.
14. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-177 „Dėl bepiločių
orlaivių skrydžių ribojimo zonos nustatymo rajono savivaldybės teritorijoje“ pripažinimo netekusiu
galios.
15. Dėl Griškabūdžio kultūros centro teikiamų paslaugų tarifų nustatymo.
16. Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017
m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
17. Dėl rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m.
priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo.
18. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl rajono
savivaldybės verslo plėtros tarybos sudarymo“ pakeitimo.
19. Dėl Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatų
patvirtinimo.
20. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-312 „Dėl lėšų iš
rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo“ pakeitimo.
21. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl rajono
savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
priedo pakeitimo.
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22. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. T-92 „Dėl rajono
savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“
pakeitimo ir papildymo.
23. Dėl pritarimo sutarčiai ir įgaliojimo suteikimo.
24. Dėl lėšų rajono savivaldybės jaunimo, jaunimo organizacijų, neformaliojo jaunimo grupių
ir organizacijų, dirbančių su jaunimu, veiklai skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
1. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano
patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Vitas Girdauskas, Regioninės plėtros skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
2. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja. Sprendimo projekto 6.2.
punkte vietoj žodžių „iki 50 proc.“ siūloma įrašyti „300,0 tūkst. Eur“. Taip pat sprendime yra 8
punktas, kurio iki šiol nebūdavo. Tačiau įstatymas leidžia nusimatyti galimybę administracijos
direktoriui patikslinti biudžetą, kai yra skiriamos dotacijos.
Aušrelė Pukinskienė. Kaip žinos taryba, ar administracijos direktorius patikslino biudžetą?
Egidija Grigaitienė. Jeigu administracijos direktoriaus įsakymu bus padaryti biudžeto
patikslinimai, apie tai bus informuota taryba paaiškinant aiškinamajame rašte.
Irena Haase. Siūlau sprendimo 8 punkte įrašyti tai, kad apie pakeistą biudžetą taryba privalo
būti informuota.
Savivaldybės savarankiškųjų funkcijų vykdymui planuojamos 2013,0 tūkst. Eur didesnės
pajamos nei 2017 metams. Pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio turėtų didėti 2325,0 tūkst. Eur,
planuojamas dydis 14116,0 tūkst. Eur (didėjimą lemia minimalios mėnesinės algos didėjimas iki 400
Eur, bazinio dydžio didėjimas iki 132,5 Eur, Darbo apmokėjimo nuostatų įgyvendinimas.
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms numatoma skirti 9438,54 tūkst. Eur (2017
metais – 9625,4 tūkst. Eur). Nors mokinio krepšelio lėšos vienam sutartiniam mokiniui ir padidėjo
40 eurų iki 1099 Eur, dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus į biudžetą bus gauta 100,2 tūkst. Eur mažiau.
90,0 tūkst. Eur skiriama globėjų skatinimui pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką, 80,0 tūkst.
Eur skirta renovuotų daugiabučių namų teritorijos sutvarkymui, 65,0 tūkst. Eur - lietaus kanalizacijai
už biudžetinių įstaigas pagal savivaldybės tarybos patvirtintus tarifus, 50,0 tūkst. Eur - dyzelinio
generatoriaus įrengimui, 10,0 tūkst. Eur - Lukšių seniūnijai šildymo sistemos kultūros namuose
įrengimui. Nenumatytos lėšos seniūnijų techninės bazės atnaujinimui, UAB „Šakių šilumos tinklai”
įstatinio kapitalo didinimui (74,0 tūkst. Eur), mažiau nei prašyta skirta lėšų pėsčiųjų takų
atnaujinimui, apšvietimo įrengimui.
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Kultūros ir turizmo plėtros programai lėšos didėja 196,77 tūkst. Eur. Priežastys - Lietuvos
valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimo priemonės, minimalios mėnesinės algos didėjimas, Darbo
apmokėjimo įstatymo nuostatų įgyvendinimas. Didelis dėmesys skiriamas Šakių pramonės zonos
įrengimui, susisiekimo infrastruktūros modernizavimui, skvero sutvarkymui ir kultūros centro pastato
rekonstravimo darbų užbaigimui. Vykdomų projektų, kuriems reikės prisidėti iš rajono biudžeto,
vertė – 17366,1 tūkst. Eur. 2018 metais iš visų finansavimo šaltinių bus vykdoma už 5969,1 tūkst.
Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto 1828,266 tūkst. Eur. Projektų finansavimui bus imama 672,0 tūkst.
Eur paskola. Didelis dėmesys skiriamas Šakių pramonės zonos įrengimui, susisiekimo infrastruktūros
modernizavimui, skvero sutvarkymui ir kultūros centro pastato rekonstravimo darbų užbaigimui.
Arūnas Tarnauskas. Kam naudojami pinigai, kurie skirti kelių ir gatvių priežiūrai.
Investicijoms, eksploatavimui?
Bernardinas Petras Vainius. Žvyro įsigijimui, 4 kartų žvyrkelio greideriavimui ir žiemos
programos įvykdymui. Praėjusiais metais buvo skirta 120 000 Eur, tai greideriuota du kartus ir 1
kilometrui kelio skirta 5 tonos žvyro.
Egidija Grigaitienė. Lėšų suma skiriama pagal seniūnijų kelių ir gatvių ilgį.
Irena Haase. Mokymosi visą gyvenimą, jaunimo ir sporto programoje 114 000 Eur sumažintos
lėšos mokinių pavėžėjimui.
Egidija Grigaitienė. Lėšų skirta nepakankamai ir jas reikės atstatyti, nes pernai buvo sumokėta
apie 260 000 Eur.
Aušrelė Pukinskienė. Kodėl sumažintas žemės mokestis?
Egidija Grigaitienė. Čia yra viskas gerai, tai leidžia daryti įstatymas. Įstatyme žemės mokestis
išskirtas atskirose lentelėse.
Arūnas Tarnauskas. Gręžiniui skiriama 20 000 Eur. Tai bus įstatinio kapitalo didinimas?
Egidija Grigaitienė. Gustainiškių ir Joginiškių kaimų gręžiniams buvo prašoma skirti lėšų ir
bus kaip įstatinio kapitalo didinimas.
Dainius Grincevičius. 20 000 Eur yra numatytas kaip rezervas, jeigu atsirastų vandens tiekimo
problemos.
Arūnas Tarnauskas. Turizmui finansavimas lieka praėjusių metų lygio. Per pristatymą buvo
pateikti pasiūlymai, kaip apjungti visus rajono viešuosius sektorius. Ar yra numatytos priemonės,
kurios susijungusios į vieną vietą duotų naudą? Nes dabar administravimas yra atskiras.
Vitas Girdauskas. Turizmo informacijos centras galėtų dalyvauti VVG projektuose.
Irena Haase. Turizmo informacijos centro valdyba turi tai apsvarstyti ir, galbūt, netgi
pasirašyti partnerystės arba bendradarbiavimo sutartį.
Arūnas Tarnauskas. Yra projektų, kuriems finansavimas skiriamas 2019, 2020 metams. Kaip
tie projektai turės galimybę prasidėti, jeigu jiems šiais metais neskiriamas finansavimas?
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Vitas Girdauskas. 8 projektų projektiniai pasiūlymai yra pateikti. Dabar pateiktos paraiškos,
kurios yra vertinamos ir kur reikia taisomos. Sutarties neturime nė vienos, greičiausiai jos gali būti
balandžio mėnesį. Kai turėsime sutartis per 6 mėnesius turėsime pateikti mokėjimo prašymą, kuriame
turėtų būti patirtos išlaidos. Lėšos (6000 Eur), kurios buvo skirtos dviračių takui yra iškeltos
Griškabūdžio techninio projekto parengimui.
Arūnas Tarnauskas. Kodėl Zyplių dvaro svirno projektui šiais metais neskiriama lėšų?
Bernardinas Petras Vainius. Todėl, kad nėra finansinių galimybių. Jeigu Zypliuose norima
daryti svirną, tada turime ieškoti nuo ko nuimame lėšas.
Arūnas Tarnauskas. Palankinės kaime projekto įgyvendinimui lėšų tai yra.
Vitas Girdauskas. Dėl šio objekto taryba jau balsavo 2010 metais. Pirkimus būtų galima
paskelbti ir nupirkti techninį projektą. Svirno atidėjimo buvo paprašyta iki balandžio 1 d., ar daugiau
leistų atidėti, reikia klausti ministerijos.
Edgaras Pilypaitis. Nuo liepos mėnesio niekas nėra padaryta.
Vitas Girdauskas. Niekas nebuvo pradėta, nes taisyti investicinio projekto nebuvo galima.
Egidija Grigaitienė. Investiciniame projekte yra numatytas rūsio įrengimas, o taryba rūsiui
nepritarė. Todėl ir nebuvo teikti pirkimų dokumentai.
Edgaras Pilypaitis. Jeigu taryba nusprendžia pradėti svirno pirkimų darbus, ar bus leidžiama,
nes investicinis projektas yra ne toks, kokiam pritarė taryba.
Vitas Girdauskas. Reikia tai išsiaiškinti ministerijoje. Dabar yra rizika, nes investicinis
projektas neatitinka norimo daryti pirkimo.
Irena Haase. Siūlau balsuoti už svirno įtraukimą į 2018 metų programą.
Arūnas Tarnauskas. Programoje numatyta lėšų „Geoinformacinės sistemos kūrimas“. Kas čia
yra daroma?
Vitas Girdauskas. Kiek man yra žinoma, tai yra programinės sistemos atnaujinimui.
Arūnas Tarnauskas. Programoje yra „Plėtoti viešą ir privačią partnerystę turizmo srityje“. Kas
tai yra?
Vitas Girdauskas. Tai yra VVG.
Tautvydas Šukys. Kas yra numatoma daryti Palankinėje?
Vitas Girdauskas. Kempingas, šaudykla, automobilių trasa. Buvo prašoma skirti 8000 Eur,
tačiau skirta 4000 Eur savivaldybės biudžeto.
NUTARTA. Neįtraukti Zyplių dvaro techninio projekto parengimo į 2018 metų programą.
BALSAVO: „už“ – 3, „susilaikė“ -3.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui:
1. 6.2. punktą išdėstant taip: „300,0 tūkst. Eur skiriama savivaldybei nuosavybės teise
priklausančių gatvių ir kelių priežiūrai“;
D:\dokumentai\2018\Komitetai\Finansu ir rajono pletros\0220pr.docx

6
2. 8 punktą papildant žodžiais „Administracijos direktoriui patikslinus savivaldybės biudžetą,
apie tai informuoti savivaldybės tarybą“.
3. SVARSTYTA. Turto perdavimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
4. SVARSTYTA. Turto perdavimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
5. SVARSTYTA. Ilgalaikio materialiojo turto perdavimo asociacijai Gelgaudiškio
bendruomenės centrui „Atgaiva“ pagal panaudos sutartį klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
6. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 37, nuomos viešojo
konkurso būdu klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
7. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose,
E.Steponaičio g. 10, nuomos sutarties sudarymo naujam terminui klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
8. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-104 „Dėl
pritarimo projektui „Draugystės parkai-3“ papildymo klausimas.
Pranešėjas Vitas Girdauskas, Regioninės plėtros skyriaus vedėjas.
Aušrelė Pukinskienė. Kiek priežiūra kainuos?
Vitas Girdauskas. Kiek kainuos nežinau, nėra skaičiuota. Aš nežinau seniūnijų kainų.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
9. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl
pritarimo projektui „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Šakių mieste“ pakeitimo
klausimas.
Pranešėjas Vitas Girdauskas, Regioninės plėtros skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
10. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-103
„Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-303 „Dėl pritarimo projektui
„Šakių miesto susisiekimo infrastruktūros modernizavimas“ pakeitimo“ pakeitimo klausimas.

D:\dokumentai\2018\Komitetai\Finansu ir rajono pletros\0220pr.docx

7
Pranešėjas Vitas Girdauskas, Regioninės plėtros skyriaus vedėjas. Mano mokykloje darbus
galima vykdyti, o sporto centre reikia nupirkti techninį projektą. Kol kas nėra finansavimo sutarties,
nes dar paraiška vertinama ministerijos.
Irena Haase. Kokie darbai bus atlikti iki metų pabaigos?
Vitas Girdauskas. Tikimės padaryti visus darbus.
Tautvydas Šukys. Kodėl projektu nedaromas stadionas?
Vitas Girdauskas. Stadionas turėjo būti perduotas sporto centrui ir jo įrengimui reikėjo daug
lėšų.
Edgaras Pilypaitis. Projektas nedaromas, nes lėšų investuoti šiuo projektu lauke negalima.
Arūnas Tarnauskas. Numatyta kovos menų salė, tačiau jau dvi tokias turime.
Edgaras Pilypaitis. Už salę, kuri yra pas Smirnovą per metus sumokama 10 000 Eur.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T141 „Dėl pritarimo projektui „Šakių rajono savivaldybės mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“
pakeitimo klausimas.
Pranešėjas Vitas Girdauskas, Regioninės plėtros skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
12. SVARSTYTA. Prašymo perduoti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypą klausimas.
Pranešėjas Vitas Girdauskas, Regioninės plėtros skyriaus vedėjas.
Tautvydas Šukys. Subjekto Šakių miškų urėdija jau nėra. Ar projekte tikrai viskas gerai?
Irena Haase. Juridinis asmuo vis tiek yra.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
13. SVARSTYTA. Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių
vandens telkinių ledo Šakių rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Evelina Domeikaitė-Dovydaitienė, savivaldybės administracijos vyriausioji
specialistė.
Edgaras Pilypaitis. Buvo gautas Vyriausybės atstovo reikalavimas ir jis įgyvendintas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
14. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-177
„Dėl bepiločių orlaivių skrydžių ribojimo zonos nustatymo rajono savivaldybės teritorijoje“
pripažinimo netekusiu galios klausimas.
Pranešėja Aušra Bajerčiūtė, Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
15. SVARSTYTA. Griškabūdžio kultūros centro teikiamų paslaugų tarifų nustatymo
klausimas.
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Pranešėja Aušra Slidziauskienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus
vedėjo funkcijas.
Edgaras Pilypaitis. Kadangi tai tik naujas juridinis asmuo, tai kainos lieka tos pačios.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
16. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos 2017 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Aušra Slidziauskienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus
vedėjo funkcijas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
17. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos
2018 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Aušra Slidziauskienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus
vedėjo funkcijas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
18. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-87
„Dėl rajono savivaldybės verslo plėtros tarybos sudarymo“ pakeitimo klausimas.
Pranešėja Daiva Palukaitienė, Šakių verslo informacijos centro direktorė.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
19. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo
nuostatų patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Daiva Palukaitienė, Šakių verslo informacijos centro direktorė.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
20. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-312
„Dėl lėšų iš rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo“ pakeitimo
klausimas.
Pranešėja Daiva Palukaitienė, Šakių verslo informacijos centro direktorė.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
21. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. T-13
„Dėl rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ priedo pakeitimo klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
22. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. T-92 „Dėl
rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“
pakeitimo ir papildymo klausimas.
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Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
Edgaras Pilypaitis. Yra paskaičiuota, kad etatų užtektų 16,5, o dabar yra 29,5 ir tam reikia per
mėnesį 22 500 Eur. Reorganizavus per mėnesį susitaupytų 8000 Eur.
Irena Haase. Yra gautas Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojų prašymas, kad
jie išliktų kaip vienas juridinis asmuo.
Edgaras Pilypaitis. Mes prašėme direktoriaus pateikti etatų optimizavimo planą, tai vietoj
buvusių 29,75 etatų pateikė 29,5 etatus. Svarbiausia, kad centre išliktų priešmokyklinukų grupė.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
23. SVARSTYTA. Pritarimo sutarčiai ir įgaliojimo suteikimo klausimas.
Edgaras Pilypaitis. Sprendimo projektą siūlau išimti iš darbotvarkės, nes jis yra perteklinis.
Paskyrus biudžete lėšų, lėšų panaudojimo sutartį pasirašys administracijos direktorius.
NUSPRĘSTA. Siūlyti išimti sprendimo projektą iš darbotvarkės.
24. SVARSTYTA. Lėšų rajono savivaldybės jaunimo, jaunimo organizacijų, neformaliojo
jaunimo grupių ir organizacijų, dirbančių su jaunimu, veiklai skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
klausimas.
Pranešėja Danutė Jurgutienė, savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė.
Irena Haase. Siūlau tvarkos aprašo 11.3. papunktyje vietoj žodžio „siūlymu“ įrašyti žodį
„sprendimu“, 20 punkte įrašyti žodžius „Pateikti ir“, 30 punkte vietoj žodžio „ siūlymu“ įrašyti žodį
„sprendimu“. Tvarkos apraše nėra numatyta per kiek laiko reikia pateikti paraišką, per kiek laiko turi
būti atsakyta ir pan.
Danutė Jurgutienė. Kai konkursas bus paskelbtas, tada bus direktoriaus įsakymas, kuriame
bus numatyta visa tvarka.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkė

Irena Haase

Posėdžio sekretorė

Inga Kanapeckienė
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