ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
FINANSŲ IR RAJONO PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2019-02-13 Nr. K-7
Šakiai
Posėdis įvyko 2019-02-13 1400- 1550 val.
Posėdžio pirmininkė Raminta Jakelaitienė.
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,
Raminta Jakelaitienė, Aušrelė Pukinskienė, Tautvydas Šukys. Taip pat dalyvavo Ūkio ir verslo
komiteto narys Mindaugas Tarnauskas.
Nedalyvavo – Paulius Puskunigis.
Taip pat dalyvauja svečiai, kviestieji asmenys: Edgaras Pilypaitis – savivaldybės meras,
Dainius Grincevičius – administracijos direktorius, Gintarė Martinaitienė – laikraščio „Draugas“
redaktorė, Giedrimė Didžiapetrienė – laikraščio „Laikraštis Valsčius“ direktorė, Elvydas Pauliukėnas
– Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas, Arvydas Šlėderis – Ūkio, architektūros ir
urbanistikos skyriaus vedėjas, Kristina Juodvalkienė - Ūkio, architektūros ir urbanistikos skyriaus
projektų koordinatorė.
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.
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10. Dėl pritarimo Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos
ataskaitai.
11. Dėl pritarimo Šakių rajono Kidulių pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai.
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.
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31. Dėl panaudos sutarties su asociacija Gelgaudiškio bendruomenės centru „Atgaiva“
nutraukimo.
32. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės tarybos ir mero 2018 metų veiklos ataskaitai.
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.
Raminta Jakelaitienė. Perskaičius ataskaitas pastebėjau, kad mokyklose didelė problema dėl
mokinių lankomumo. Ką apie tai galvoja skyrius?
Elvydas Pauliukėnas. Mokykla kontaktuoja su tėvais, sprendžia šią problemą.
Raminta Jakelaitienė. Ataskaitose rašoma, kad tiek mokyklų, tiek darželių tvoromis aptvertos
teritorijos neatitinka reikalavimų. Taip pat vieną iš problemų nurodo dėl šiltinimo.
Bernardinas Petras Vainius. Šios problemos sprendžiamos pagal galimybes. Šiais metais
ministerija lėšų skiria tik Šakių „Žiburio“ gimnazijos stadionui.
Tautvydas Šukys. Žinių patikrinimo testai parodė, kad mokinių žinių lygis žemas. Taip yra
visoje Lietuvoje, ar tik mūsų rajone?
Elvydas Pauliukėnas. Mūsų rajonas yra aukščiau Lietuvos vidurkio.
Raminta Jakwlaitienė. Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centre yra tik 0,4 plaukimo trenerio
etato. Ataskaitoje rašoma, kad norėtų turėti daugiau.
Bernardinas Petras Vainius. Rajone yra 3000 mokyklinių vaikų su darželinukais ir 711,1 etato
aptarnaujančio personalo.
Edgaras Pilypaitis. Dabar mes nustatinėjame įstaigų vadovams metines veiklos užduotis. Tai,
galbūt, tai ir yra įrankis kaip galima pagerinti rezultatą. Įstaigoje yra ūkinių etatų 27,5.
Arūnas Tarnauskas. Yra problema dėl vaikų vietų darželiuose. Tėvams sudėtinga grįžti į
darbus, nes niekas nepriima jų veikų. Su ikimokyklinėmis grupėmis yra viskas gerai, bet su
mažesniais ne.
Bernardinas Petras Vainius. Nuo trijų metų su vaikų priėmimu į darželį problemų nėra.
Raminta Jakelaitienė. Ataskaitoje užsiminta, kad Lukšių „Ąžuoliuko“ ikimokykliniame
skyriuje nesutvarkytas pastato fasadas, sienų plyšiuose apsigyveno vaikų saugumui pavojų keliantys
vabzdžiai.
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.
Komplektavimo tvarkos aprašas parengtas taip, kad atitiktų higienos normas ir kitus įstatymus.
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NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
21. SVARSTYTA. Gelgaudiškio dvaro sodybos nuomos sutarties patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas.
Valda Ugenskienė. Bendruomenės prašymu siūloma papildyti sutarties 14.1 punktą žodžiais
„bei vietos bendruomene“. Esmė ta, kad sutartyje atsirastų tai, kad numatytuose trijuose renginiuose
dalyvautų ir bendruomenė.
Arvydas Šlėderis. Šis punktas labiau taikomas mums, ką mes pasirinksime renginių
organizatoriais.
Aušrelė Pukinskienė. Sutarties 7 puslapyje yra apibrėžimas „Investicijos“. Kai kalbame apie
50 metų tai reikėtų susitarti. Tai reiškia investicijas naudojamas į turtą paslaugoms teikti ir kitam ..
tai kuo, natūra?
Arvydas Šlėderis. Tai labai gerai apibrėžia LVPA, t.y, kad tai turi būti piniginės lėšos.
Aušrelė Pukinskienė. Tai patikslinkite apibrėžimą nurodydami, kad tai turi būti pinigais.
Edgaras Pilypaitis. 300 tūkst. Eur investicija išdėliota per 3 metus. Pirmais metais 60 proc.,
kitus du po 40 proc.
Aušrelė Pukinskienė. LVPA buvo išsiųstas sutarties projektas. Kas buvo gauta iš LVPA?
Arvydas Šlėderis. Nieko.
Aušrelė Pukinskienė. Tai kodėl priimtas sprendimas sutartį pasirašyti per 30 dienų?
Arvydas Šlėderis. Tai yra numatyta konkurso sąlygose.
Aušrelė Pukinskienė. LVPA nusiuntus sutarties projektą ji neparašė nieko?
Edgaras Pilypaitis. Buvo gautas raštas, kad vasario 16 d. jie pageidauja gauti galiojančią
sutartį.
Aušrelė Pukinskienė. Kiek kainavo advokatų paslaugos?
Dainius Grincevičius. Buvo viena sutartis už 3000 Eur, bet jos neužteko, tai kita sutartis
nupirkta maksimaliai 3000 Eur sumai, bet sąskaitos dar neturime.
Aušrelė Pukinskienė. Praeitame posėdyje buvo išsakyta pastabų dėl sutarties projekto, ar į jas
buvo atsižvelgta, ar agentūrai buvo išsiųstas tarybai pateiktas projektas?
Kristina Juodvalkienė. Buvo pataisytos dvi pagrindinės pastabos, t.y. dėl darbo vietų
sukūrimo ir dar viena.
Aušrelė Pukinskienė. Kokį atsakymą gavote iš agentūros?
Kristina Juodvalkienė. Gavome jų raštą, kurį galiu parodyti.
Tautvydas Šukys. Ar dar yra daroma sutartyje pakeitimų, kurių mes nesame matę?
Kristina Juodvalkienė. Taip, tai 9.1.1. punktas.
Aušrelė Pukinskienė. Cituoju LVPA sausio 18 d. raštą „įvertinusi Jūsų pateiktą informaciją ir
tai, kad nuomos sutarties kopija nepateikta (pastaba: planuojama pasirašyti iki 2019 m. vasario 15
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d.) bei vadovaudamasi Rekomendacijų1 271 punkto nuostatomis, priėmė sprendimą atnaujinti
įtariamo pažeidimo tyrimus. Apie pažeidimų tyrimų rezultatus LVPA informuos atskiru raštu.
Paminėtina, kad LVPA informacija apie pažeidimo ištaisymo terminą (iki 2019 m. sausio 20 d.) Jums
buvo pateikta 2018 m. liepos 19 d. raštu.“ Tai tyrimas ir toliau tęsiamas?
Kristina Juodvalkienė. Dar rašte rašoma, kad „atsižvelgiant į tai, siūlome nuomos sutartį
pasirašyti ir jos kopiją LVPA pateikti per 7 dienas nuo šio rašto gavimo dienos.“ Mes jiems atsakėme
raštu, kad posėdžio metu 21 tarybos nariui balsavus už bei dviem nariams susilaikius, rajono taryboje
buvo patvirtintas sutarties projektas. Nuomos sąlygų 9.1 punkte numatyta, kad sutartis su
operatoriumi turi būti pasirašyta per 30 dienų nuo kvietimo išsiuntimo sudaryti sutartį pateikimo
dienos. Norime jus informuoti, kad per 7 dienas nespėsime pasirašyti su būsimu operatoriumi
sutarties, nes ši sutartis šiuo metu derinama abiejų šalių teisininkų. Taip pat galutinis sutarties
projektas turės būti patvirtintas rajono savivaldybės taryboje ir tik tada bus pasirašoma su būsimu
operatoriumi. Atsižvelgdami į aukščiau išdėstytą situaciją siunčiame jums detalią veiksmų eigą, kuri
numatyta dėl sutarties su būsimu sutarties operatoriumi pasirašymo.
Aušrelė Pukinskienė. Ir tada kokį atsakymą gavote?
Kristina Juodvalkienė. Daugiau raštų gauta nebuvo.
Aušrelė Pukinskienė. Tai iš kur tada atsirado ta vasario 16 d.?
Kristina Juodvalkienė. Sausio mėnesį priimtame tarybos sprendime yra numatyta, kad sutartis
pasirašoma per 30 dienų. Vasario 15 d. yra tas 30 dienų terminas.
Arūnas Tarnauskas. Tyrimas vyksta dėl grėsmes mums grąžinti įdėtus 2,6 mln. Eur?
Arvydas Šlėderis. Pagrindinis savivaldybės įsipareigojimas investuoti 1 mln. Eur.
Neinvestavus yra daromas pažeidimas. Kokio lygio bus pažeidimas bus atskiras klausimas.
Inicijuodami pažeidimo lygį, jie nustatys tą sumą. 2,6 mln. Eur pažeidimas yra neturint sutarties ir
nuomininko. Kokia pažeidimų dalis bus po 300 tūkst. Eur niekas negali pasakyti.
Edgaras Pilypaitis. Jeigu mes įrodysime, kad rezultatas pasiektas nepaisant to, kad nepasiekti
tam tikri rodikliai, tada bus vertinama iš naujo.
Aušrelė Pukinskienė. Kad tikslai pasiekti bus galima pasakyti, bet, kad pasiektas rezultatas
pasakyti negalėsime.
Edgaras Pilypaitis. Agentūra iš mūsų reikalavo, kad operatorius būtų atrinktas skaidriu
procesu, t.y. konkurso sąlygų paskelbimas, jų išviešinimas. Operatorius ir buvo atrinktas atitinkant
konkurso sąlygas. LVPA ir tikrins, ar tai atitinka, kas buvo numatyta pirminėje administravimo ir
finansavimo sutartyje 2011-2012 metais.

Metodinių pažeidimo tyrimo ir nustatymo rekomendacijos, patvirtintos 2009 m. gegužės 29 d. Lietuvos Respublikos
finansų ministro įsakymu Nr. 1K-173.
1
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Arūnas Tarnauskas. Piniginiai garantai yra apibrėžti paskolomis, draudimo garantijomis. Iš
sąskaitos pinigai gali būti išvesti ir įvesti.
Kristina Juodvalkienė. Sąlygose buvo numatyta tai, kad pateikiama banko ar kitos kredito
įstaigos pažyma išduota ne anksčiau nei konkurso paskelbimo dieną apie tiekėjo turimą pinigų sumą
sąskaitoje, arba banko pažyma apie suteikiamą kredito galimybę. Mes gavome banko pažymą apie
turimą lėšų sumą sąskaitoje.
Edgaras Pilypaitis. Sąlygos buvo patvirtintos taryboje.
Arūnas Tarnauskas. Dabartinėje sutartyje, savivaldybės įrašytos garantijos (dėl terminų, dėl
paveldo, dėl dokumentacijos) dabar yra išimtos. Prievolė saugoti paveldą liks savivaldybei.
Edgaras Pilypaitis. Dėl paveldo bus visai atskiri dokumentai.
Kristina Juodvalkienė. Mes gavome iš paveldo departamento raštą, kad jie privalės sudaryti
atskirą sutartį su KPD dėl paveldo išsaugojimo ir priėjimo visuomenei. Yra tokia mintis, kad KPD
raštą reikia pridėti prie konkurso sąlygų priedų.
Arūnas Tarnauskas. Sutartyje neliko punktų, kad jeigu nepadarei to, tai skiriama viena bauda,
jei kito – kita bauda. Visada šios sąlygos buvo, kodėl nėra dabar?
Edgaras Pilypaitis. Paveldo raštas skamba taip: „atsižvelgiant į tai, kad planuojamas
Gelgaudiškio dvaro sodybos, turinčios paminklo statusą, valdymo teisės perdavimas, norime priminti,
kad perduodant valdymo teisę būtina vadovautis Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymu
bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais nekilnojamo kultūros paveldo apsaugą, siekiant išsaugoti
Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą ir perduoti ateities kartoms, sudaryti sąlygas visuomenei jį
pažinti ir juo naudotis. Vadovaujantis Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 15 straipsniu,
prieš perduodant valdymo teises savivaldybės, kurioje yra kultūros paveldo objektas, paveldosaugos
padalinys turi surašyti šio kultūros objekto būklės patikrinimo aktą. Jei kultūros paveldo objektas
pagal sandarą yra kompleksas ir susideda iš atskirų dalių, patikrinimo aktai surašomi kiekvienai
komplekso daliai atskirai, kurią numatoma perduoti kitam valdytojui. Patikrinimo akte būtina aprašyti
kiekvienos vertingosios savybės, nurodytos nekilnojamojo kultūros paveldo nuosavybės tarybos akte
būklę ir atlikto jos fotofiksaciją. Atkreipiame dėmesį, kad Gelgaudiškio dvaro sodybos kompleksas
susideda iš 12 dalių. Kultūros paveldo objekto perdavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė, patikrinus
objekto būklę, pereina naujam valdytojui (įgijėjui) nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo. Taip
pat, atsižvelgiant į tai, kad Gelgaudiškio dvaro sodybos kompleksas restauruotas didžiąja dalimi
valstybės lėšomis, turi būti sudarytos sąlygos ir galimybės visuomenei šį kultūros paveldo objektą
lankyti ir jį pažinti. Todėl, prašome informuoti perėmėją, kad vadovaujantis Nekilnojamojo turto
kultūros apsaugos įstatymo 16 straipsniu, iškarto po perėmimo sutarties pasirašymo bus privaloma
sudaryti apsaugos sutartį tarp Gelgaudiškio dvaro sodybos valdytojo ir Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos, kurioje bus numatomos kultūros paveldo objekto lankymo
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sąlygos, valdytojo įsipareigojimas nevykdyti konkrečių veiksmų, kurie keistų vertingąsias savybes ar
trukdytų visuomenei jas pažinti, metodinės pagalbos teikimas kultūros paveldo objekto tvarkybai ir
kt. Iškilus klausimams dėl pa Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų
reglamentuojančių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą taikymo konkrečiu atveju, prašome
kreiptis į Departamento Marijampolės skyrių.“ Niekur nėra numatyta, kad tai turi būti sutartyje
aptarta. Tai reglamentuojama minėto įstatymo 15, 16 straipsniais.
Kristina Juodvalkienė. Prievolė lieka ir sutartyje, t.y. kad teikti turizmo paslaugas, neuždaryti
dvaro.
Arūnas Tarnauskas. Senojoje sutartyje buvo 15.3.3 punktas su įsipareigojimu „visą Sutarties
galiojimo terminą užtikrinti kultūros paveldo objektų, esančių Gelgaudiškio dvaro sodyboje
(įskaitant, lipdinius Gelgaudiškio dvaro sodybos rūmuose), priežiūrą, išsaugojimą, būklės (kokybės)
palaikymą bei reikalingos restauracijos (ar kitokio remonto) atlikimą teisės aktų tokiems kultūros
paveldo objektams išsaugoti nustatyta tvarka ir tinkamą kvalifikaciją turinčio subjekto šiems darbams
atlikti parinkimą bei išankstinį jo bei atliekamų darbų suderinimą su Nuomotoju bei kitomis
atsakingomis institucijomis“. Naujoje sutartyje to neliko. Jeigu šito nenumatysime, tai liks
savivaldybės prievolė.
Edgaras Pilypaitis. Jau šis įsipareigojimas tarybos buvo priimtas 2013 metais.
Aušrelė Pukinskienė. Tai, gal, reikėjo susiskaičiuoti ir tos sankcijos mums gal būtų buvusios
visai nedidelės.
Mindaugas Tarnauskas. Kokia yra lėšų kilmė? Tai yra banko paskola, ar fizinių asmenų
paskola? Ar 300 tūkst. Eur šiai dienai yra sąskaitoje?
Arvydas Šlėderis. Šiuo metu atsakyti negalime. Penktadienį bus advokatai galima būtų
paklausti jų.
NUSPRĘSTA. Balsuoti individualiai tarybos posėdžio metus.
22. SVARSTYTA. Žemės sklypų priskyrimo neprivatizuojamai žemei klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas.
Tautvydas Šukys. Dabar plotas nurodomas su 4 skaičiais po kablelio. Siūlau nurodyti tik 2
skaičius.
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.
Arūnas Tarnauskas. Gyvūnų padarytai žalai panaudota 30 tūkst. Eur, o kiek buvo žalos
padaryta?
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Arvydas Šlėderis. Žalos kiekį ir dydį reikia įrodyti, tai yra tik ta dalis, kuri buvo apmokėta iš
šios programos.
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.
Aušrelė Pukinskienė. Faktas yra 72 000 Eur, o planas 30 000 Eur. Kodėl?
Arvydas Šlėderis. Šis projektas po biudžeto priėmimo bus tikslinamas, nes tikslaus plano
neturime. Tai įstatyminė nuostata, kuri reikalauja, kad tai būtų padaryta.
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 yra ribinė suma, kurią mes turėtume apmokėti įstaigoms.
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.
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.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
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.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
30. SVARSTYTA. Panaudos sutarties su biudžetine įstaiga Gelgaudiškio kultūros centru
nutraukimo klausimas.
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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. Dėl ataskaitos pastabą turėjo tik Valdas
Stankūnas, kuris sakė, kad kelias prie Valiulių tvenkinio yra nesutvarkytas. Tad žodį sutvarkytas
pakeisime žodžiu „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.
Tautvydas Šukys. Komitetų ir tarybos narių lankomumą Etikos komisija gauna, o dėl komisijų
lankomumo informacijos negauname. Norėtume, kad komisijų sekretoriai tokią informaciją pateiktų,
galbūt, net tai būtų galima numatyti reglamente.
Aušrelė Pukinskienė. Visi yra sąmoningi. Jeigu yra geras planavimas, tai posėdžiuose
dalyvavimas nėra problema.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.

Posėdžio pirmininkė

Raminta Jakelaitienė

Posėdžio sekretorė

Inga Kanapeckienė
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