ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
FINANSŲ IR RAJONO PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2018-11-21 Nr. K-31
Šakiai
Posėdis įvyko 2018-11-21 1400- 1600 val.
Posėdžio pirmininkė Raminta Jakelaitienė.
Posėdžio sekretorė Inga Kanapeckienė.
Finansų ir rajono plėtros komitetas sudarytas iš 8 narių (kvorumas – 5), posėdyje dalyvavo
komiteto nariai: Paulius Puskunigis, Bernardinas Petras Vainius, Aušrelė Pukinskienė, Tautvydas
Šukys, Vaidas Balčiūnas, Raminta Jakelaitienė.
Nedalyvavo – Arūnas Tarnauskas.
Taip pat dalyvauja svečiai, kviestieji asmenys: Egidija Grigaitienė – Biudžeto ir turto skyriaus
vedėja, Edgaras Pilypaitis – savivaldybės meras, Dainius Grincevičius – administracijos direktorius,
Leonora Pocevičiūtė – Socialinės paramos skyriaus vedėja, Arvydas Šlėderis – Ūkio, architektūros ir
investicijų skyriaus vedėjas, Gintarė Martinaitienė – laikraščio „Draugas“ redaktorė, Giedrimė
Didžiapetrienė – laikraščio „Valsčius“ direktorė, Vita Valaitienė – Ūkio, architektūros ir investicijų
skyriaus vyriausioji specialistė, Aušra Slidziauskienė - Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus
vyriausioji specialistė, Kristina Lebedžinskienė – Šakių viešosios bibliotekos direktorė, Šakių
bendruomenės nariai (4).
Edgaras Pilypaitis. Vietoj į Seimą išrinktos Irenos Haase, kuri buvo Finansų ir rajono plėtros
komiteto pirmininkės pavaduotoja, teikiu Finansų ir rajono plėtros komitetui Vaido Balčiūno
kandidatūrą į Finansų ir rajono plėtros komiteto pirmininkės pavaduotojo pareigas.
NUTARTA. Pritarti Vaido Balčiūno kandidatūrai į Finansų ir rajono plėtros komiteto
pirmininkės pavaduotojo pareigas.
Edgaras Pilypaitis. Darbotvarkė buvo pateikta su 26 klausimais. Siūlau į darbotvarkę įtraukti
du papildomus klausimus, t.y. Nr. 27. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Lietuvos
nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka ir Nr. 28. Dėl Juozo Domeikos šalpos fondo atleidimo nuo
žemės nuomos mokesčio už 2018 metus.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
2. Dėl Algirdo Burago darbo santykių pasibaigimo datos konstatavimo ir papildomos
piniginės kompensacijos išmokėjimo.
3. Dėl vienkartinių piniginių išmokų skyrimo.

2
4. Dėl pritarimo sutarčiai tarp Nacionalinio egzaminų centro ir Šakių rajono savivaldybės bei
įgaliojimo suteikimo.
5. Dėl Šakių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų koordinacinės tarybos sudėties ir jos
nuostatų patvirtinimo.
6. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro dalyvavimui projekte
„Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“.
7. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl rajono
savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
8. Dėl žemės mokesčio Aldonai Sakalauskienei sumažinimo už 2018 metus.
9. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2011-2017 metų plėtros strateginio plano ataskaitos
patvirtinimo.
10. Dėl pastato pagrindinės naudojimo paskirties pakeitimo.
11. Dėl degalų likučių perdavimo biudžetinei įstaigai Šakių socialinių paslaugų centrui.
12. Dėl panaudos sutarties su asociacija Slavikų seniūnijos bendruomenės centru nutraukimo.
13. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 3, perdavimo Lietuvos
probacijos tarnybai pagal panaudos sutartį.
14. Dėl nekilnojamojo turto įsigijimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
15. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
16. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
17. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-378 „Dėl rajono
savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo.
18. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl rajono
savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-325 patvirtinto viešame aukcione
parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo papildymo“
papildymo.
19. 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“ papildymo.
20. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-99 „Dėl Šakių rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“ papildymo.
21. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T-264 „Dėl
rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl bendrus interesus
tenkinančių vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patikslinimo ir keleivinio kelių
transporto viešųjų paslaugų teikimo sutarties, sudarytos su uždarąją akcine bendrove „Šakių autobusų
parkas“ pakeitimo“ pakeitimo.
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22. Dėl Šakių kultūros centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
23. Dėl Šakių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės
priežiūros tarifų patvirtinimo.
24. Dėl Šakių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo.
25. Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės
keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti,
naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
26. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-296 „Dėl
rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T-332 „Dėl vietos valdžios atstovų
– A. Damijonaičio ir R. Valiuko delegavimo į Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybą“ pakeitimo“
pakeitimo.
Papildomi projektai:
27. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo
biblioteka.
28. Dėl Juozo Domeikos šalpos fondo atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio už 2018 metus.
1. SVARSTYTA. Lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros
fondo skyrimo klausimas.
Pranešėja Daiva Palukaitienė, Šakių verslo informacijos centro direktorė.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
2. SVARSTYTA. Algirdo Burago darbo santykių pasibaigimo datos konstatavimo ir
papildomos piniginės kompensacijos išmokėjimo klausimas.
Pranešėja Jūratė Šneideraitienė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
Tautvydas Šukys. Nusišalinu nuo sprendimo projekto Nr. 3 svarstymo ir balsavimo.
3. SVARSTYTA. Vienkartinių piniginių išmokų skyrimo klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
4. SVARSTYTA. Pritarimo sutarčiai tarp Nacionalinio egzaminų centro ir Šakių rajono
savivaldybės bei įgaliojimo suteikimo klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
5. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų koordinacinės tarybos sudėties
ir jos nuostatų patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Leonora Pocevičiūtė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
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6. SVARSTYTA. Pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro
dalyvavimui projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“
klausimas.
Pranešėja Leonora Pocevičiūtė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. Projektas finansuojamas
iš Europos Sąjungos lėšų. Iš viso numatyta, kad projekte dalyvaus 120 įstaigų. Maksimali išlaidų
suma 12500 Eur. Projektas apima 5 etapus, t.y. konsultantų ir auditorių paruošimas, projekte
dalyvaujančių organizacijų vadovų, socialinių darbuotojų ir koordinatorių mokymas, socialinių
paslaugų kokybės sistemos diegimas, poveikio paslaugų sektoriui įvertinimas, socialinių paslaugų
kokybės sistemos populiarinimas. Numatomas išorinis ir vidinis auditai. Dalyvaus praktiniuose
mokymuose, keisis patirtimi. Projekto trukmė nuo 2019 m. – 2020 m. 06 mėn. Savivaldybės
prisidėjimo nereikės, papildomų etatų taip pat, nes planuojama apsimokinti savo darbuotojus.
Aušrelė Pukinskienė. Numatyta 120 įstaigų, o kaip lėšų paskirstymas? Visoms bus skirta po
12500 Eur, ar vienoms duos mažiau, o kitoms daugiau?!
NUSPRĘSTA. Balsuoti individualiai tarybos posėdžio metu.
7. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-42
„Dėl rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
Sintautų kultūros centrui buvo skirta 400 Eur patriotinių dainų konkursui. Kadangi šis konkursas vyks
Šakių kultūros centre, tai lėšas reikia perkelti į Šakių kultūros centrą.
Tautvydas Šukys. Gelgaudiškio dvaro parką spėta sutvarkyti?
Egidija Grigaitienė. Nuimamos visos lėšos, kurios buvo numatytos šiais metais, nes nėra
Vyriausybės nutarimo.
Aušrelė Pukinskienė. Kaip yra su projektais „Draugystės parkai“?
Egidija Grigaitienė. Dabar yra 115 549 Eur, nes šie pinigai apsiskaito, kai jie yra pervedami.
Tai yra Europos Sąjungos lėšos.
Valda Ugenskienė. Žvirgždaičių seniūnijai 6000 Eur skiriama automobilio įsigijimui. Ar
jiems jis tikrai būtinas?
Egidija Grigaitienė. Tikrai būtinas, nes jie neturi jokio automobilio. Buvo gauta 216 000 Eur
mokinio krepšelio lėšų, kurias komisija paskirstė mokykloms.
Edgaras Pilypaitis. Ugdymui lėšų trūksta tik Šakių „Varpo“ mokyklai, kitoms mokykloms
netrūksta. Šakių „Varpo“ mokykloje yra daug mokytojų metodininkų ir jų dideli darbo stažai.
Valdymo išlaidoms trūksta 170 000 Eur, t.y. pavaduotojų ir direktorių atlyginimams. Organizuoti
pedagoginę, psichologinę pagalbą trūksta 21147 Eur. Iš viso per šią reformą trūksta apie 389 500 Eur.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
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8. SVARSTYTA. Žemės mokesčio Aldonai Sakalauskienei sumažinimo už 2018 metus
klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
9. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės 2011-2017 metų plėtros strateginio plano
ataskaitos patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
10. SVARSTYTA. Pastato pagrindinės naudojimo paskirties pakeitimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Degalų likučių perdavimo biudžetinei įstaigai Šakių socialinių paslaugų
centrui klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
Sprendimo projektas bus papildytas, nes reikia perduoti ir navigacijas, kurios yra socialiniuose
automobiliuose.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
12. SVARSTYTA. Panaudos sutarties su asociacija Slavikų seniūnijos bendruomenės centru
nutraukimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
13. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 3, perdavimo
Lietuvos probacijos tarnybai pagal panaudos sutartį klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
14. SVARSTYTA. Nekilnojamojo turto įsigijimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn
klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja. Kitais
metais planuojama perkelti seniūniją, tad tam kitais metais reikės numatyti ir lėšų.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
15. SVARSTYTA. Sutikimo perimti valstybės turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn
klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
Planuojama perimti valstybės turtą (kelią) savivaldybės nuosavybėn.
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Bernardinas Petras Vainius. Vyriausybės nutarimu kelias mums bus perduotas. Iki tol kelių
direkcija kelią turi sutvarkyti pagal visus teisės aktus.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
16. SVARSTYTA. Valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
17. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T378 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo ir
papildymo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
Keitėsi skyrių pavadinimai ir atsižvelgta į gautus darbo grupių pasiūlymus.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
18. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-289
„Dėl rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-325 patvirtinto viešame
aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo
papildymo“ papildymo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
Įteisintas ūkinis pastatas, todėl papildomas sprendimas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
19. 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“ papildymo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
20. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-99 „Dėl
Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“
papildymo klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas.
Edgaras Pilypaitis. Biblioteka nori pasipildyti savo paslaugas naujomis edukacinėmis
programomis.
Raminta Jakelaitienė. Kiek jie surenka lėšų?
Edgaras Pilypaitis. Jau surinkta daugiau nei 6000 Eur.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
21. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T264 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl bendrus
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interesus tenkinančių vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patikslinimo ir
keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutarties, sudarytos su uždarąją akcine bendrove
„Šakių autobusų parkas“ pakeitimo“ pakeitimo klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas.
Edgaras Pilypaitis. Ši paslauga reikalinga ten gyvenantiems asmenims. Maršrutas pratęsiamas
iki birželio 23 d., t.y. iki mokinių mokymosi paskutinės dienos. Šio maršruto nuostolis 161 Eur/mėn.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
22. SVARSTYTA. Šakių kultūros centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas.
Edgaras Pilypaitis. 2.11. eilutėje numatyta Kidulių dvaro salės nuoma už 60 Eur/val.
Kiekviena papildoma valanda po 51 Eur. Taip pat kol nėra pasibaigęs projekto įgyvendinimo
laikotarpis, šios paslaugos teikti negalime.
Raminta Jakelaitienė. Tai, galbūt, reikia įsivesti nuolaidų taikymą. Nes pirmos valandos pigiai
paleisti irgi negalima.
Aušra Slidziauskienė. Kaina turėtų būti apie 30 Eur, bet tokią kainą teikia centro direktorius.
Dabar šį punktą reikia iš vis išimti, kai bus galima vykdyti veiklą, kainas papildysime.
Dainius Grincevičius. Kaip kaina yra pagrindžiama?
Aušra Slidziauskienė. Įskaičiuojamas darbo užmokestis, vanduo, elektra.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui, išbraukiant iš priedo 2.11. eilutę.
23. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių
techninės priežiūros tarifų patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas.
Bernardinas Petras Vainius. Nuo gegužės mėnesio yra priimtas ministro įsakymas, todėl yra
ir Vyriausybės atstovo raginimas, kad tai būtų įgyvendinta.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
24. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių
patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
25. SVARSTYTA. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės
reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms
užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas.
Raminta Jakelaitienė. Aprašo 8.4.5. punkte yra numatyta, kad dalį darbų Savivaldybės tarybos
nustatyta tvarka savanorišku indėliu apmoka fiziniai ar juridiniai asmenys
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Bernardinas Petras Vainius. Tai yra mūsų visų anksčiau išsakytas pasiūlymas, kuris dabar
įrašomas į tvarką. Atrankos metodika išlieka ta pati, t.y. seniūnijos pačios atsirenka objektus.
Vaidas Balčiūnas. Tvarkoje nėra aiškus fizinių ir juridinių asmenų prašymų pateikimas.
Manau, kad jie turėtų būti pateikiami seniūnijoms.
Arvydas Šlėderis. Tvarkos aprašo punktus patikslinsime, numatydami, kad prašymus matytų
ir seniūnijos.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
26. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T296 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T-332 „Dėl vietos valdžios
atstovų – A. Damijonaičio ir R. Valiuko delegavimo į Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybą“
pakeitimo“ pakeitimo klausimas.
Pranešėjas Edgaras Pilypaitis, savivaldybės meras. Atsisakius Aušrai dirbti valdymo organe,
turime paskirti naują narį, kurio šiuo metu dar neturime.
Bernardinas Petras Vainius. Ramintą siūlykime kaip valdžios atstovę.
Raminta Jakelaitienė. Nesiūlau pati savo kandidatūros, tačiau jei siūlytumėte sutikčiau, nes
man patinka darbas su bendruomenėmis ir esu tokioje struktūroje dirbusi. Šį darbą aš išmanau.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
27. SVARSTYTA. Pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Lietuvos nacionaline Martyno
Mažvydo biblioteka klausimas.
Pranešėja Kristina Lebedžinskienė, Šakių viešosios bibliotekos direktorė. Projektą vykdo
Lietuvos nacionalinė biblioteka, kuris finansuojamas iš struktūrinių Europos Sąjungos fondų. Visa
projekto vertė 10,7 mln. Eur, mūsų rajonui perduodamo turto vertė apie 240 000 Eur. Savivaldybės
prisidėjimo suma 12750 Eur visam projekto laikotarpiui (nuo 2019 m. sausio iki 2021 m. sausio).
Įsipareigojimai yra atnaujinti arba remontuoti padalinius, kuriuose yra problemų, susijusių su patalpų
saugumu, šildymu, estetiniu vaizdu, reikalavimais kompiuterinės technikos eksploatacijos sąlygoms;
Didinti bibliotekos darbuotojų kompetencijas ir kelti kvalifikaciją, mokantis dirbti su naujomis
skaitmeninėmis technologijomis bei programomis; Atnaujinti Šakių viešosios bibliotekos interneto
svetainę.
Aušrelė Pukinskienė. Ką reiškia žvaigždutė, prie kurios numatyta, kad užsakomos
kompiuterinės technikos kiekis gali būti mažinamas arba didinamas iki 20 proc.?
Kristina Lebedžinskienė. Dabar tiksliai atsakyti negaliu, tačiau paskambinsiu sutarties
rengėjui ir pasiteirausiu. Lentelė yra suderinta ir patikrinta. Čia nurodyta tai, ko ir kiek mums reikia.
Į rajoną atkeliaus konferencinės kameros, negatyvių nuotraukų spausdintuvai, 3D virtualūs sakiniai.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
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28. SVARSTYTA. Juozo Domeikos šalpos fondo atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio už
2018 metus klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja. Yra
gautas prašymas atleisti nuo mokesčio. Praėjusiais metais mokestis buvo 145 Eur, šiais metais – 91
Eur.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
***
Vaidas Balčiūnas. Praėjusiame komiteto posėdyje aptarėme, kad klausimą dėl planuojamos
statyti plovyklos Šakiuose reikėtų apsvarstyti su bendruomene. Buvo surinkta apie 1000 asmenų
parašų, kurie prieštarauja plovyklos statybai.
Vita Valaitienė. Sklypai (6 ir 16 arų) nuosavybės teise priklauso A.R. G. (duomenys
nuasmeninti). Jie yra sudarę nuomos sutartį su uždarąja akcine bendrove. Norint pradėti statybas
reikia keisti sklypo panaudos būdą. Aš esu pasakiusi, kad pagal miesto viziją šioje vietoje nėra
numatyta tokio objekto statyba ir prašiau pasirinkti kitą vietą.
Raminta Jakelaitienė. Ar galima inicijuoti jų susitikimą su bendruomene?
Edgaras Pilypaitis. Jų iniciatyva mes buvome susitikę tris kartus. Susitikimų metu mes jiems
siūlėme kitas statybai vietas, bet jie nesutiko. Taip pat siūlėme susitikti su bendruomene, tačiau į šį
pasiūlymą jokios reakcijos iki šiol nėra.
Vaidas Balčiūnas. Jeigu žemės sklypo paskirtis nebus pakeista, tai statybos negalimos? Kas
inicijuoja paskirties pakeitimą?
Vita Valaitienė. Statyba būtų negalima. Paskirties keitimą inicijuoja savininkai, t.y
nuomotojai.
Raminta Jakelaitienė. Siūlau įpareigoti asmenį, kuris inicijuotų susitikimą su norinčiais statyti
ir bendruomene.
Vaidas Balčiūnas. Ar savivaldybė turėtų išduoti projektavimo sąlygas?
Vita Valaitienė. Pagal teisės aktus tai nėra privaloma. Jeigu bendrasis planas leidžia keisti
paskirtį, tai tokiu atveju mes neturime motyvų, kaip jiems atsakyti, kad to nedaryti. Ten galima
vykdyti paslauga, o paslaugos sąvoka nėra detalizuojama.
Gintautas Lenkas. Gyventojų sutikimo jiems nereikia gauti?
Vita Valaitienė. Gyventojų sutikimo nereikia. Tačiau reikia daryti projekto viešinimą.
Valda Ugenskienė. Ar aplink gyvenantiems asmenims nesutriks vandens tiekimas?
Vita Valaitienė. Kadangi padidės vandens pajėgumai, tai iš UAB „Šakių vandenys“ turės būti
paimtos prisijungimo sąlygos. Tada ir bus atsakyta dėl vandens tiekimo.
Gintautas Lenkas. Ar nebus pažeistos gyventojų teisės?
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Vita Valaitienė. Projekto viešinimo metu gyventojai turėtų išsakyti savo nuomonę. Kitų teisės
aktų nėra numatyta.
Edgaras Pilypaitis. Viešasis interesas yra ginimas tada, kaip įvyksta pats faktas. Kai yra ką
skųsti.
Vaidas Balčiūnas. O, ar tai nėra vizualinė tarša?
Vita Valaitienė. Nuo šių metų veikia Regionų architektų taryba į kurią galima kreiptis. Tačiau
jų išvados yra rekomendacinio pobūdžio.
Raminta Jakelaitienė. Siūlau administracijai inicijuoti susitikimą, taip pat bendruomenei
siūlau irgi kreiptis į juos, kad nori susitikimo.

Posėdžio pirmininkė

Raminta Jakelaitienė

Posėdžio sekretorė

Inga Kanapeckienė
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