ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
ŪKIO IR VERSLO KOMITETO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2019-02-19 Nr. K-8
Šakiai
Posėdis įvyko 2019-02-19 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, Mindaugas Tarnauskas, Mantas Puskunigis, Juozas Puodžiukaitis, Valdas
Stankūnas, Rasita Grincevičienė.
Nedalyvavo – Martinas Eimutis, 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, Arvydas Šlėderis – Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus
vedėjas, Raimondas Rauckis – UAB „Šakių šilumos tinklai“ generalinis direktorius.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
2. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo.
3. Dėl turto perdavimo Šakių rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.
4. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-287 „Dėl
savivaldybės ir valstybės turto perdavimo viešajai įstaigai „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė
tarnyba“ pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
5. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų, esančių Vytauto g. 51, Kudirkos Naumiestyje, Šakių
r. sav., pardavimo.
6. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Nepriklausomybės g. 7, nuomos viešojo
konkurso būdu.
7. Dėl viešosios įstaigos Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų
patvirtinimo bei įgaliojimo suteikimo.
8. Dėl viešosios įstaigos Lekėčių ambulatorijos pareigybių sąrašo ir struktūros patvirtinimo.
9. Dėl Šakių rajono Gelgaudiškio vaikų darželio „Eglutė“ reorganizavimo prijungimo būdu
prie Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų patvirtinimo.
10. Dėl Šakių rajono Žvirgždaičių progimnazijos reorganizavimo prijungimo būdu prie Šakių
rajono Griškabūdžio gimnazijos reorganizavimo sąlygų patvirtinimo.
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11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-400 „Dėl
vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo.
12. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centras didžiausio leistino pareigybių
skaičiaus nustatymo.
13. Dėl Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro dienos socialinės globos
paslaugos kainos patvirtinimo.
14. Dėl dalyvavimo švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programoje.
15. Dėl Šakių „Žiburio“ gimnazijoje teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
16. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ 2019-2021 m. investicijų plano
suderinimo.
17. Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifų UAB „Šakių
šilumos tinklai“ nustatymo.
18. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2019-2021 metų vietinės reikšmės kelių priežiūros ir
plėtros programos patvirtinimo.
19. Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio
leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir gaunančių
užmokestį iš rajono savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo.
20. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos
ataskaitai.
21. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 m. veiklos
ataskaitai.
22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2019 metų programos
patvirtinimo.
23. Dėl Šakių miesto Nepriklausomybės, V. Kudirkos, Vytauto ir Bažnyčios gatvėmis
ribojamo kvartalo energetinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo.
1. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano
patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
2. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
Rajono savivaldybės 2019 metų biudžetas rengtas vadovaujantis LR valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, kuriuo patvirtinti pagrindiniai
prognozuojami savivaldybei rodikliai, nustatytos savivaldybės skolinimosi galimybės. Parengtas
savivaldybės biudžeto projektas, programų priemonės iki viešinimo 3 dienas buvo intensyviai
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nagrinėjamas darbo grupės posėdžiuose dalyvaujant programų koordinatoriams. Viešinimo metu
pasiūlymų nebuvo gauta, pats biudžeto projektas buvo pristatytas seniūnų, švietimo įstaigų vadovų
pasitarimuose. Pagrindiniai savarankiškų funkcijų vykdymo šaltiniai: GPM ir turto mokesčiai (žemės,
žemės nuomos, nekilnojamojo turto), laisvi likučiai iš praėjusių metų, skolintos lėšos. Pajamos iš
gyventojų pajamų mokesčio turėtų didėti 177,0 tūkst. Eur iki 14 293 tūkst. Eur. Rodiklis patvirtintas
įstatymu. Įstatymu apibrėžtos ir didėjimo priežastys: 127,0 tūkst. Eur Darbo apmokėjimo nuostatų
įgyvendinimui (didėjo žemutinės ribos), 155,0 tūkst. Eur MMA didėjimui kompensuoti, 41,0 tūkst.
Eur kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, 101,0 tūkst. Eur pareiginės algos bazinio
dydžio padidinimui, nes 2019 metais jis yra 173 Eur. Dėl analogiškų priežasčių didėja lėšos ir
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti. Numatoma skirti 10 347,844 tūkst.
Eur, daugiau 909,3 tūkst. Eur. Nors mokinių skaičius ir sumažėjo, mokymo reikmėms dėl etatinio
pedagogų darbo apmokėjimo skiriama 679,2 tūkst. Eur daugiau. Planuojama tikslinti, nes problema
bus ta, jog pagal Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1356 patvirtinto Mokymo lėšų
apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo nuostatas, mažoms bendrojo ugdymo
klasėms, kuriose mokinių skaičius mažesnis už nustatytąjį apraše nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. mokymo
lėšos bus skiriamos tik tuo atveju, jei savivaldybės skirs papildomų lėšų iš savų biudžetų iki
mažiausios sąlyginės klasės išlaikymo. Švietimo ir mokslo ministerijai turės būti pateiktas
savivaldybės tarybos sprendimas dėl lėšų skyrimo. Pagal dabartinę situaciją savivaldybei būtų
skiriama virš 70,0 tūkst. Eur, jei pati savivaldybė skirs virš 63,0 tūkst. Eur. Tokių lėšų projekte nėra
planuojama. Tvirtinant komplektus su mažesniu mokinių skaičiumi, į tai reikia atkreipti dėmesį. Pagal
šį pakeitimą mokymo lėšos 1-8 kl. (kai 1-4 mokiniai klasėje) 0,33 sąlyginės klasės dydžiui bus
skiriamos, jei savivaldybė prisidės 0,67 dalimi šiai klasei išlaikyti. Mokymo lėšos 1-8 kl. (kai 5-7
mokiniai klasėje) 0,5 sąlyginės klasės dydžiui bus skiriamos, jei savivaldybė prisidės 0,5 dalimi.
Mokymo lėšos 10 kl. (kai 1-7 mokiniai klasėje) sąlyginei klasei bus skiriamos, jei mokykloje nebus
sudaromos 9 klasės. Jei mokykloje sudaromos šios klasės, mokymo lėšų visai nebus skiriama.
Atitinkama nuostata bus taikoma III-IV gimnazijos kl. (kai 1-11 mokiniai). Pakeitimas nelies
specialiųjų mokyklų. Neformaliam vaikų švietimui bus skiriama 109,569 tūkst. Eur Europos
Sąjungos lėšų. Iš viso savarankiškosioms funkcijoms vykdyti (kartu su nepanaudotomis 2018 metų
pajamomis ir numatomomis 2019 metais skolintis lėšomis) planuojamos 462,439 tūkst. Eur didesnės
pajamos nei 2018 metams. Didesnes pajamas „suvalgys“: 182,0 tūkst. Eur reikės daugiau grąžinti
paskolų ir palūkanų (914,4 tūkst. Eur), 10 proc. iki 330,0 tūkst. Eur skirta daugiau žvyruotų kelių
priežiūrai, 106,6 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų siekiant išlaikyti praeitų metų lygį skiriama
užimtumo programos vykdymui, administracijos direktoriaus rezervas padidintas iki 50,0 tūkst. Eur
(nors galėtų būti 1 proc. savivaldybės biudžeto lėšų, t. y., virš 300,0 tūkst. Eur). Projektai tęstiniai,
patvirtinti rajono savivaldybės tarybos. Įtrauktas naujas - Kidulių svirno tvarkymas. Problema ta, jog
miestelių projektų vykdymui reikalingos apyvartinės lėšos. Dėl to, skolinimasis yra ženkliai didesnis
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nei 2018 metais – 808,042 tūkst. Eur. Pernai biudžeto deficitas buvo 672,0 tūkst. Eur. Dėkinga
situacija buvo ir ta, jog 2018 metus pradėjome su 979,0 tūkst. Eur likučiu, 2019 metus – su 832,6
tūkst. Eur likučiu. 15,0 tūkst. Eur iki 45,0 tūkst. Eur padidintos lėšos turizmo priemonėms. Didžiausia
aktualija ir problema išlieka UAB „Šakių komunalinis ūkis“. Šiokie tokie struktūriniai pertvarkymai,
įstatinio kapitalo padidinimas, patalpų klausimo išsprendimas norimo rezultato nedavė. Kaupiamųjų
lėšų atstatymas gyventojams vyksta vangiai (trūksta virš 50,0 tūkst. Eur), nuosavas kapitalas
neigiamas ir turi tendenciją didėti, uždirbama mažiau pajamų nei reikia lėšų darbuotojų atlyginimams.
Modernizacija stringa, pajamų iš kitos veiklos praktiškai neuždirbama. Abejonių kelia pats apskaitos
patikimumas. Grįžtama į tą pačią situaciją, kai reikalingi principiniai sprendimai dėl veiklų
išgryninimo. Tam Ūkio programoje skiriama 50,0 tūkst. Eur, administracijos direktoriaus rezervui
taip pat skiriama 50,0 tūkst. Eur. Krepšinio komandai „Vytis“ biudžeto projekte numatyta 20,0 tūkst.
Eur, 10,0 tūkst. Eur perkelta į lengvatinio pavėžėjimo fondą, iš kurio bus finansuojamas komandos
pavėžėjimas (jei neišnaudos, likutis bus pervedamas metų pabaigoje).
Valdas Stankūnas. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ teikia aptarnavimo paslaugas ir jie lėšas
turėtų užsidirbti. Kiek Kudirkos Naumiesčio gimnazijoje yra ūkio darbuotojų, kurie išlaikomi iš
savivaldybės biudžeto?
Edgaras Pilypaitis. 62,1 etatas.
Egidija Grigaitienė. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ yra ne biudžetinė įstaiga, todėl ji turi
sugebėti pasiūlyti savo paslaugas. Įstaiga rinkos sąlygomis nėra pajėgi konkuruoti su verslu. Šios
įstaigos pagrindinė funkcija vykdyti daugiabučių namų modernizacijos administravimą.
Juozas Puožiukaitis. Ar Kidulių svirno projektas šiais metais prasidės?
Egidija Grigaitienė. Programoje yra skirta savivaldybės lėšų 60 tūkst. Eur.
Biudžeto projekte numatytos lėšos pastato Sudargo seniūnijoje įsigijimui (seniūnijos
perkėlimui), patalpų Gelgaudiškyje kultūros centro reikmėms įsigijimui, numatytos lėšos vieno
darželio tvoros įrengimui. Nepakankamai skiriama lėšų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms.
Trūkstamas lėšas teks atstatyti metų pabaigoje. Galimi šaltiniai - mokesčių planų viršijimas, pajamos
iš parduoto savivaldybės turto. Tik čia iškyla problema. Kai po ilgų biurokratinių procedūrų
paskelbiami aukcionai, arba neatsiranda pirkėjų, arba prireikia seniūnui ar bendruomenei. Nors
efektyviu turto valdymu tikrai nepasižymime.
Valdas Stankūnas. Ar numatyta lėšų Šakių daugiabučių namų kiemų aplinkai?
Egidija Grigaitienė. Taip, 15 tūkst. Eur.
Valdas Stankūnas. Ar numatyta lėšų apšvietimui?
Egidija Grigaitienė. Taip, 50 tūkst. Eur. Taip pat yra planuojama dalyvauti VIPA programoje
ir gauti dotaciją arba beprocentę paskolą apšvietimo tinklų atnaujinimui.
Dainius Grincevičius. Kai buvo formuojamos seniūnams užduotis, buvo pasakyta, kad jie turi
pakeisti senus, neefektyvius šviestuvus į ekonomiškus.
D:\dokumentai\2019\komitetai\Ukio ir verslo\0219pr.docx

5
Rasita Grincevičienė. Kiek reikės lėšų norint išpirkti patalpas Gelgaudiškio kultūros centre?
Egidija Grigaitienė. 10 tūkst. Eur.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
3. SVARSTYTA. Turto perdavimo Šakių rajono savivaldybės viešajai bibliotekai klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
4. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr.
T-287 „Dėl savivaldybės ir valstybės turto perdavimo viešajai įstaigai „Šakių rajono savivaldybės
priešgaisrinė tarnyba“ pagal panaudos sutartį“ pakeitimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja. Tai,
kas yra nereikalinga grąžinama, kad būtų galima nurašyti.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
5. SVARSTYTA. Pagalbinio ūkio paskirties pastatų, esančių Vytauto g. 51, Kudirkos
Naumiestyje, Šakių r. sav., pardavimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
6. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Nepriklausomybės g. 7, nuomos
viešojo konkurso būdu klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja. Viešo
konkurso būdu, 10 metų laikotarpiui norima išnuomoti patalpas maitinimui renginių metu.
7. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros
centro įstatų patvirtinimo bei įgaliojimo suteikimo klausimas.
Pranešėja Aušra Pavydienė, rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė
(tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė).
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
8. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Lekėčių ambulatorijos pareigybių sąrašo ir struktūros
patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Aušra Pavydienė, rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė
(tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė).
NUSPRESTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
9. SVARSTYTA. Šakių rajono Gelgaudiškio vaikų darželio „Eglutė“ reorganizavimo
prijungimo būdu prie Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų
patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas.
Edgaras Pilypaitis. Kai priėmėme sąlygas, jos 30 dienų turėjo būti viešinamos internete. Jeigu
būtų gauta pasiūlymų, juos būtume apsvarstę ir, galbūt, papildę sąlygas, tačiau jų nebuvo gauta.
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NUSPRESTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
10. SVARSTYTA. Šakių rajono Žvirgždaičių progimnazijos reorganizavimo prijungimo
būdu prie Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos reorganizavimo sąlygų patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas.
NUSPRESTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr.
T-400 „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo klausimas.
Pranešėja Leonora Pocevičiūtė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
NUSPRESTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
12. SVARSTYTA. Biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centras didžiausio leistino
pareigybių skaičiaus nustatymo klausimas.
Pranešėja Leonora Pocevičiūtė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
Juozas Puodžiukaitis. Etatai reikalingi projektui įgyvendinti, tačiau po to etatai ir lieka.
Edgaras Pilypaitis. Įstaigos vadovas neviršydamas nustatyto didžiausio pareigybių skaičiaus
gali etatus dėlioti kaip nori, svarbu, kad užtektų jiems skirto darbo užmokesčio fondo.
NUSPRESTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
13. SVARSTYTA. Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro dienos socialinės
globos paslaugos kainos patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Leonora Pocevičiūtė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
NUSPRESTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
14. SVARSTYTA. Dalyvavimo švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programoje
klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas. Planuojama
įrengti Šakių „Žiburio“ gimnazijos stadioną. Techninis projektas yra ekspertuotas, gautos lėšos.
Pradėtas rangovo darbų pirkimas.
NUSPRESTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
15. SVARSTYTA. Šakių „Žiburio“ gimnazijoje teikiamų paslaugų kainų nustatymo
klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas.
NUSPRESTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
Iš komiteto posėdžio išėjo komiteto narys Mindaugas Tarnauskas. Toliau posėdyje dalyvauja
5 komiteto nariai.
16. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ 2019-2021 m.
investicijų plano suderinimo klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas.
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Valdas Stankūnas. Investicijų planas teikiamas tam, kad būtų galima investicijas įtraukti į
kainą?
Arvydas Šlėderis. Taip.
Raimondas Rauckis. Kai šis planas bus suderintas su taryba, tada mes jį teiksime kainų
komisijai. Planuose yra numatyta 2020-2022 metais atnaujinti trasą į Šakių ligoninę.
NUSPRESTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
17. SVARSTYTA. Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifų
UAB „Šakių šilumos tinklai“ nustatymo klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas. Tai yra
diferencijuotos sąnaudos už prižiūrimą šilumos punktą, kurios priklauso nuo namo amžiaus,
kvadratūros.
Raimondas Rauckis. Savivaldybės pastato priežiūra per mėnesį kainuoja 156,30 Eur.
NUSPRESTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
18. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės 2019-2021 metų vietinės reikšmės kelių
priežiūros ir plėtros programos patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas. Svarbiausia
čia yra 2019 metai ir pereinami objektai, tokie kaip Gelgaudiškyje, Atžalyno g., Kiduliuose, Saulės
g., Totorviečiai, Alyvų g.
Valdas Stankūnas. Ar tikrai jau bus taip, kad kurie keliai neinventorizuoti, šios programos
lėšų panaudoti nebus galima?
Arvydas Šlėderis. Lėšų kiekis, kuris bus skiriamas savivaldybei priklausys nuo inventorizuotų
kelių skaičiaus. Siekiant 2022 metais turėtų kuo daugiau inventorizuotų kelių skaičių, jau šiais metais
nusimatėme biudžete šių darbų atlikimui lėšų. Dalį lėšų galėsime naudoti ir iš šios programos. Kriūkų
seniūnijoje numatytas asfalto dangos įrengimas, kurio kelio dalis į Tvirbūdus jau yra padarytas, o nuo
sankryžos iki Ilguvos yra kita kelio dalis, kuri buvo kaip tikslinė dotacija. Šiais metais dotacijos
dedamos bendrai į programos lėšas ir kelias iki Ilguvos lieka kaip tęstinis.
Edgaras Pilypaitis. Trimetė programa tai yra mūsų planavimo dokumentas. Direkcijai
teikiamas objektų sąrašas.
Juozas Puodžiukaitis. Duobių remontui skaičiuojama didelė darbų kaina, ar ne geriau daryti
ištisinio asfalto darbus?
Bernardinas Petras Vainius. Duobių remontui vis tiek turi būti numatytos lėšos.
NUSPRESTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
19. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir
didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir
gaunančių užmokestį iš rajono savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo klausimas.
Pranešėjas Dainius Grincevičius, Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
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Inga Kanapeckienė. Projekto esmė yra ta, kad jaunimo reikalų koordinatorius tampa tiesiogiai
pavaldus rajono savivaldybės administracijos direktoriui. Dabar jis yra pavaldus Švietimo, sporto ir
jaunimo reikalų skyriaus vedėjui.
NUSPRESTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
20. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018
metų veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėja Asta Domeikienė, Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
21. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 m.
veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėjas Mindaugas Tarnauskas, Kontrolės komiteto pirmininkas.
Rasita Grincevičienė. Ataskaita buvo pristatyta Kontrolės komitete, tačiau jos pristatyti aš
negaliu, nes komiteto veikloje tuo metu nedalyvavau. Aš taryboje pradėjau dirbti rugsėjo mėnesį, o
nuo to laikotarpio neįvyko nė vieno komiteto posėdžio.
NUSPRĘSTA. Balsuoti individualiai tarybos posėdžio metu.
22. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2019 metų
programos patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Mindaugas Tarnauskas, Kontrolės komiteto pirmininkas.
Rasita Grincevičienė. Kontrolės komitete sakiau, kad pagal komiteto funkcijas komitetui
nepriklausytų 1 ir 2 punktas, bet buvo pasakyta, kad tokia praktika buvo ir iš anksčiau. Taip pat
siūliau, kad 3 ir 6 punkte vietoj numatyto atsakingo komiteto pirmininko pavaduotojo, būtų numatytas
komiteto pirmininkas.
Edgaras Pilypaitis. Kontrolės komitetas pagal įstatymą priklauso opozicijai, tad atsakinguose
numatyti komiteto pirmininko pavaduotoją, man atrodo atsakomybės atsisakymas.
NUSPRĘSTA:
1. Siūlyti 1 ir 6 eilutėse skiltyje „atsakingas“ įrašyti žodžius „komiteto pirmininkas“.
2. Balsuoti individualiai tarybos posėdžio metu.
23. SVARSTYTA. Šakių miesto Nepriklausomybės, V. Kudirkos, Vytauto ir Bažnyčios
gatvėmis ribojamo kvartalo energetinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas

Valdas Stankūnas

Posėdžio sekretorė

Inga Kanapeckienė
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