ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
ŪKIO IR VERSLO KOMITETO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2019-02-12 Nr. K-5
Šakiai
Posėdis įvyko 2019-02-12 1000- 1200 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, Martinas Eimutis, Mantas Puskunigis, Juozas Puodžiukaitis, Valdas
Stankūnas, Rasita Grincevičienė.
Nedalyvavo – Mindaugas Tarnauskas, Laurynas Suodaitis.
Taip pat dalyvauja svečiai, kviestieji asmenys: Egidija Grigaitienė – Biudžeto ir turto skyriaus
vedėja, Edgaras Pilypaitis – savivaldybės meras, Dainius Grincevičius – administracijos direktorius,
Bernardinas Petras Vainius – savivaldybės mero pavaduotojas, Agnė Stalioraitienė – laikraščio
„Laikraštis Valsčius“ korespondentė, Elvydas Pauliukėnas – Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų
skyriaus vedėjas, Arvydas Šlėderis – Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl pritarimo Šakių „Žiburio“ gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai.
2. Dėl pritarimo Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai.
3. Dėl pritarimo Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos 2018 metų
veiklos ataskaitai.
4. Dėl pritarimo Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai.
5. Dėl pritarimo Šakių rajono Žvirgždaičių progimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai.
6. Dėl pritarimo Šakių „Varpo“ mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai.
7. Dėl pritarimo Šakių rajono Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro 2018 metų veiklos
ataskaitai.
8. Dėl pritarimo Šakių rajono Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro 2018 metų veiklos
ataskaitai.
9. Dėl pritarimo Šakių rajono Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro 2018 metų veiklos
ataskaitai.
10. Dėl pritarimo Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos
ataskaitai.
11. Dėl pritarimo Šakių rajono Kidulių pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai.
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12. Dėl pritarimo Šakių rajono Sintautų pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai.
13. Dėl pritarimo Šakių rajono Slavikų pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai.
14. Dėl pritarimo Šakių rajono meno mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai.
15. Dėl pritarimo Šakių rajono Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro 2018 metų
veiklos ataskaitai.
16. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centro 2018 metų
veiklos ataskaitai.
17. Dėl pritarimo Šakių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos 2018 metų veiklos
ataskaitai.
18. Dėl pritarimo Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ 2018 metų veiklos ataskaitai
19. Dėl pritarimo Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ 2018 metų veiklos ataskaitai.
20. Dėl Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ir pradinio, pagrindinio bei
vidurinio ugdymo klasių komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
21. Dėl Gelgaudiškio dvaro sodybos nuomos sutarties patvirtinimo.
22. Dėl žemės sklypų priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
23. Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018
m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
24. Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019
m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo.
25. Dėl maksimalių trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Šakių
rajono savivaldybės teritorijos gyventojams dydžių nustatymo patvirtinimo.
26. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl
viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo tirto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo
patvirtinimo“ papildymo.
27. Dėl savivaldybės būsto, esančio Vytauto g. 23-5, Kudirkos Naumiestyje, Šakių r. sav.,
pardavimo.
28. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Sintautų mstl., P. Vaičaičio g. 34-6, nuomos viešojo
konkurso būdu.
29. Dėl rajono savivaldybės negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, E. Steponaičio g. 10,
nuomos sutarties sudarymo naujam terminui.
30. Dėl panaudos sutarties su biudžetine įstaiga Gelgaudiškio kultūros centru nutraukimo.
31. Dėl panaudos sutarties su asociacija Gelgaudiškio bendruomenės centru „Atgaiva“
nutraukimo.
32. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės tarybos ir mero 2018 metų veiklos ataskaitai.
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33. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-191 „Dėl Šakių
rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
1-19. SVARSTYTA. Pritarimo švietimo įstaigų 2018 metų veiklos ataskaitoms klausimai.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas. Kasmet
įstaigos parašo ataskaitas, kurias suderina su mokyklos taryba ir pateikia į savivaldybės skyrių. Mūsų
skyriuje ataskaitos peržiūrimos ir pateikiamas siūlymas tarybai ataskaitai pritarti ar ne. Mūsų skyrius
siūlo pritarti visoms ataskaitoms.
Edgaras Pilypaitis. O kaip bus su Gelgaudiškio darželio „Eglutė“ veiklos ataskaita, nes ją
reikia perduoti Registrų centrui.
Elvydas Pauliukėnas. Paprašysime įstaigos, kad kovo mėnesiui ataskaitą pateiktų.
Martinas Eimutis. Pedagoginės psichologinės tarnybos ataskaitoje užsiminta apie psichologų
trūkumą. Prašau pateikti informaciją, kiek jų trūksta?
Elvydas Pauliukėnas. Pačiai PPT netrūksta, trūksta mokyklose.
Edgaras Pilypaitis. Per visas įstaigas šiandien yra 7,5 etato psichologų.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
20. SVARSTYTA. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ir pradinio, pagrindinio
bei vidurinio ugdymo klasių komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas. Pagal
šį tvarkos aprašą klasės mokyklose bus formuojamos nuo rugsėjo mėnesio. Iš ankstesnių taisyklių yra
perkelta nuostata, kad Šakių „Žiburio“ gimnazijoje negali būti daugiau kaip 104 mokiniai.
Rasita Grincevičienė. Ar verta šį skaičių riboti? Kodėl mes atimame teisę rinktis?
Elvydas Pauliukšnas. Mes šį skaičių tiesiog perkėlėme iš senų tvarkų.
Edgaras Pilypaitis. Gimnazija pati turėtų sukurti priėmimo kriterijus ir nustatyti mokinių
skaičių pagal leidžiamas higienos normas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
21. SVARSTYTA. Gelgaudiškio dvaro sodybos nuomos sutarties patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas. Jeigu iškiltų
problemų su rangovų atliktais darbais, mes tos atsakomybės perduoti nuomininkui negalėtume. Tai
lieka savivaldybei, tačiau sutarta, kad su rangovais bendrausime bendromis jėgomis. Šalių susitarimu
yra galimas sutarties koregavimas, svarbiausia tik išlaikyti agentūros pagrindinius reikalavimus.
Savivaldybės įsipareigojimas 1 mln. Eur lieka, dabar mes įsipareigojimą ketiname vykdome tik su
300 tūkst. Eur.
Edgaras Pilypaitis. Į privalomos investicijos dydį mes neskaičiavome palėpės įveiklinimo. Jie
mato veiklos plėtimą ir tai į investiciją įsiskaičiuos. Finansinis vertinimas bus viso kito rezultato
pasiekimo kontekste ir jis gali būti derybų objektas. Procesas investicijų nebus greitas, nes jie
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norėdami daryti darbus, turės susiderinti su kultūros paveldo departamentu. Per pirmus metus
nuomininkas turės investuoti 60 proc., per kitus du po 40 proc. Visus finansinius įsipareigojimus buvo
galima keisti iki 2015 metų gruodžio mėnesio, kol sutartis buvo neužbaigta.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
22. SVARSTYTA. Žemės sklypų priskyrimo neprivatizuojamai žemei klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
23. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos 2018 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
24. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos 2019 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
25. SVARSTYTA. Maksimalių trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų
finansavimo Šakių rajono savivaldybės teritorijos gyventojams dydžių nustatymo patvirtinimo
klausimas.
Pranešėja Leonora Pocevičiūtė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
Edgaras Pilypaitis. Tai būtų kaina, kurią mes turėtume dengti įstaigoms už suteiktas
paslaugas. Tai yra maksimali riba.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
26. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr.
T-325 „Dėl viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo tirto ir kitų nekilnojamųjų
daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
Pastatą įtrauksime į sąrašą, tada pirmame ketvirtyje planuojame skelbti aukcioną. Kol draudimas
nebuvo susitvarkęs savo rekonstrukcijos dokumentų, mes nieko negalėjome daryti. Yra sudarytos dvi
nuomos sutartys, bet jose ir numatyta, kad nuoma iki teisių perėmėjų.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
27. SVARSTYTA. Savivaldybės būsto, esančio Vytauto g. 23-5, Kudirkos Naumiestyje,
Šakių r. sav., pardavimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja. Būstas
įtrauktas į parduodamų objektų sąrašą. Turto vertinimas atliktas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
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28. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų, esančių Sintautų mstl., P. Vaičaičio g. 34-6,
nuomos viešojo konkurso būdu klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
29. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, E.
Steponaičio g. 10, nuomos sutarties sudarymo naujam terminui klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
Valdas Stankūnas. Ar vizija, kad čia gali atsirasti turizmo informacijos centras dar yra?
Edgaras Pilypaitis. Kol kas tokių projektų nėra, bet kad ten turi būti turizmo centras vizija yra.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
30. SVARSTYTA. Panaudos sutarties su biudžetine įstaiga Gelgaudiškio kultūros centru
nutraukimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
31. SVARSTYTA. Panaudos sutarties su asociacija Gelgaudiškio bendruomenės centru
„Atgaiva“ nutraukimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
32. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono savivaldybės tarybos ir mero 2018 metų veiklos
ataskaitai klausimas.
Pranešėjas Edgaras Pilypaitis, savivaldybės meras. Ataskaitoje aptartas pagrindinių priimtų
sprendimų sąrašas. Buvo administracijos reorganizacija. Aptarta, kiek vyko tarybos ir komitetų
posėdžių. Išskirstytas tarybos narių lankomumas, paklausimai, išskirti mero, vicemero susitikimai.
Šiais metais tarybos sprendimu turėsime patvirtinti įsipareigojimą švietimui skirti trūkstamą sumą
pagal skaičiavimo metodiką. Praėjusiais metais iš 7 mln. Eur skirtų ministerijos ugdymo reikmėms,
prie mokyklų ūkinių išlaidų iš biudžeto pridėjome 5,3 mln. Eur. Šiais metais šis poreikis išauga iki
5,7 mln. Eur. Su seniūnijomis ir administracijos žmonėmis buvo 321 pareigybė. Po balandžio 1 d.
sujungus skyrius, centralizavus buhalteriją buvo etatų sutaupymas. Iki 2018 m. sausio 1 d. seniūnijose
dirbančių buhalterių buvo 11 etatų, tai dabar liko – 3. Žemės ūkio specialistų buvo 8 sumažinta iki –
6,8. Siūlau svarstyti galimybę, kad seniūnijose, kuriose neliko etatų, būtų nustatytomis dienomis
atvažiuojantis specialistas.
Juozas Puodžiukaitis. Tokio specialisto seniūnijose labiausia reikia kai vyksta deklaravimas.
Edgaras Pilypaitis. Dėl minimalios algos padidėjimo mes turime rasti 155 tūkst. Eur, dėl
minimalių žirklių sutartiniams darbuotojams 127 tūkst. Eur, dėl kintamosios dalies 510 tūkst. Eur.
Kultūrai įsipareigojimas 41 tūkst. Eur daugiau. Dėl kintamosios pareiginės algos dydžio kintamosios
D:\dokumentai\2019\komitetai\Ukio ir verslo\0212pr.docx

6
padidėjimą reikia 101 tūkst. Eur. Šiais metais prie bendrai vykdomų investicinių projektų prisidėjimui
reikės 851 tūkst. Eur. Projekto dėka įrengtas Lekėčių darželis. Kriūkų darželio projektas vykdomas
ir darbai jau į pabaigą. Savivaldybė prisidėjo 10 tūkst. Eur ir buvo sutvarkyti visi sanitariniai mazgai.
Verslas. Smulkaus ir vidutinio paramos fondas lyginant su 2012 metais išaugo beveik 20 kartų. Tai
sudarė tai, kad 10 proc. nuo nekilnojamojo mokesčio mes pervedame šiam fondui. Fondas 2018
metais smulkiam ir vidutiniam verslui teikė lengvatines paskolas. Išdalinta 47 tūkst. Eur, iš viso fondą
sudarė 61 561 Eur. Rajone registruotos 38 įmonės (27 mažosios bendrijos, 8 UAB, 2 asociacijos, 1
biudžetinė įstaiga), išsiregistravo 18 ūkio subjektų, iš jų 14 verslo.
Valdas Stankūnas. Visuomenei pristatomo lankstinuko skiltyje „Infrastruktūra“ rašoma, kad
kelias į Valiulių poilsiavietę yra sutvarkytas. Ten buvo papilta tik žvyro. Labiau gal tiktų sakyti, kad
kelias pažvyruotas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
33. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-191
„Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo klausimas.
Pranešėjas Edgaras Pilypaitis, savivaldybės meras.
Inga Kanapeckienė. Pagrindiniai pakeitimai yra atsižvelgus į pasikeitusį Vietos savivaldos
įstatymą. Yra nauja tai, kad tarybos narys gavęs projektą su žodžiais „projektas neskelbiamas“ turi
užtikrinti duomenų apsaugą ir jo neviešinti. Taip pat sutrumpinamas raštiško pranešimo terminas iki
2 dienų, jeigu apie nedalyvavimą pranešama telefonu.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.

Posėdžio pirmininkas

Valdas Stankūnas

Posėdžio sekretorė

Inga Kanapeckienė
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