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Posėdis įvyko 2019-07-02 1000- 1210 val.
Posėdžio pirmininkas Vilhelm Haase.
Posėdžio sekretorė Inga Kanapeckienė.
Ūkio ir verslo komitetas sudarytas iš 6 narių (kvorumas – 4), posėdyje dalyvavo komiteto
nariai: Romas Pukinskas, Juozas Bertašius, Valdas Stankūnas, Artūras Varankevičius, Vilhelm
Haase.
Nedalyvavo - Mindaugas Tarnauskas.
Taip pat dalyvauja svečiai, kviestieji asmenys: Raimondas Rauckis – UAB „Šakių šilumos
tinklai“ direktorius, Irena Žemaitienė – Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėja, Rimantas
Vaičiūnas – Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas, Arvydas Šlėderis – Ūkio,
architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas, Giedrimė Didžiapetrienė – laikraščio „Laikraštis
valsčius“ direktorė, Gintarė Martinaitienė – laikraščio „Draugas“ redaktorė.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl UAB „Šakių šilumos tinklai“ lengvųjų automobilių naudojimo tvarkos.
2. Dėl Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vykdomų ir numatytų vykdyti projektų.
3. Dėl Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vykdomų ir numatyti vykdyti projektų.
1. SVARSTYTA. UAB „Šakių šilumos tinklai“ lengvųjų automobilių naudojimo tvarkos
klausimas.
Pranešėjas Raimondas Rauskis. UAB „Šakių šilumos tinklai“ direktorius.
Romas Pukinskas. Kai tarnybinį transportą naudoja operatyviniai darbuotojai, kurie po darbo
šalina gedimus, tai suprantama, bet kai važinėja vadovai, tai tokių dalykų neturėtų būti. Tokią
situaciją reikia keisti nedelsiant.
Raimondas Rauckis. Pradėjus dirbti aš radau šią numatytą tvarką ir sudariau sutartį dėl
automobilio naudojimo.
Vilhelm Haase. Kitokių pajamų įmonėje nėra, tai naudojamos lėšos, kurios surenkamos už
karštą vandenį ir šildymą.
Raimondas Rauckis. Bazinėje kainoje visos šios sąnaudos yra įtrauktos.
Vilhelm Haase. Automobilis yra 2003 m., 3,2 variklis, benzinas. Jam nustatyta 11,8 litro
norma. Naudotis lengvata atstumais Šakiai, Šakių rajonas, Kauno rajonas yra suteikta ir pirkimų
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vadybininkui. Jam duodama 80 litrų degalų mėnesiui. Kodėl? Jam nustatyta 7,7 litrų norma ir jo
automobilis yra varomas benzinu, bet raštuose rašoma, kad dyzelino sunaudota norma.
Raimondas Rauckis. Jis naudoja savo asmeninį automobilį. Surenka įvairias prekes, veža ir
parveža skaitiklius iš patikrų. Nuvežus patikrai skaitiklius, jis atgal į Šakius negrįžta, taip yra
taupoma.
NUTARTA:
1. Rekomenduoti rajono savivaldybės administracijos direktoriui atlikti uždarojoje akcinėje
bendrovėje „Šakių šilumos tinklai“ auditą, ar efektyviai naudojamas savivaldybės turtas ir piniginiai
ištekliai.
2. Siūlyti rajono savivaldybės administracijos direktoriui peržiūrėti (pakoreguoti) UAB
„Šakių šilumos tinklai“ lengvųjų ir nelengvųjų tarnybinių ir netarnybinių automobilių tvarkos aprašą.
2. SVARSTYTA. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vykdomų ir numatytų vykdyti
projektų klausimas.
Pranešėja Irena Žemaitienė, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėja.
Vilhelm Haase. Kokie yra darbų krūviai ir kas atlieka technines priežiūras, mūsų rajono
rangovai, ar ne?
Irena Žemaitienė. Vieno darbuotojo krūvis paskirstytas skyriuje esantiems darbuotojams.
Rimantas Vaičiūnas. Yra 26 projektai. 9 projektai iš solidarumo fondo, kiti iš dotacijų ir
Kaimo 2014-2020 metų plėtros programos. Vyksta hidrotechninių statinių priežiūros ir remonto
darbai. Sudarge iš solidarumo programos vykdomi kolektoriaus įrengimo darbai. Rangos darbus
laimėjusios mūsų rajono įmonės. Tik Siesarties priežiūros ir šienavimo darbus laimėjo Klaipėdos
įmonė.
Į komiteto posėdį atvyko komiteto narys Juozas Bertašius. Toliau posėdyje dalyvauja 5
komiteto nariai.
Romas Pukinskas. Kiek yra veikiančių asociacijų?
Rimantas Vaičiūnas. Dviejų asociacijų liepos mėnesį baigiasi rangos darbų sutartis, nes darbai
įvykdyti. Sutartis ruošiama su asociacija „Briedžių drenažas“. Viena asociacija dar planuoja teikti
prašymą, pagal kurį teiksime sprendimo projektą tarybai.
Vilhelm Haase. Ar skyriuje reikalingas dar vienas darbuotojas, ar apsidirbs esami
darbuotojai?
Irena Žemaitienė. Kol kas nusprendėme, kad dirbs trys darbuotojai. Priimti papildomo
žmogaus neplanuojama. Darbas šiais metais yra dvigubas, nes yra solidarumas ir dotacijos, tačiau
nuo naujų metų planuojame keisti darbo specifiką.
Vilhelm Haase. Melioracijos darbams vykdyti reikia geodezinio prietaiso, manau, kad skyrius
jį turėtų turėti.
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Arvydas Šlėderis. Prietaiso, kokio reikia melioratoriams pakanka to, kurį naudoja
administracijos geodezininkas. Tikslingiau būtų nupirkti naują geodezininkui, nes jis vykdo daugiau
funkcijų, o turimą aparatą perleisti melioratoriams.
NUTARTA. Siūlyti rajono savivaldybės administracijai spręsti klausimą dėl geodezinio
prietaiso įsigijimo melioracijos darbams vykdyti.
3. SVARSTYTA. Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vykdomų ir numatyti vykdyti
projektų klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas.
Vilhelm Haase. Kas atlieka techninę priežiūrą projekto „Kudirkos Naumiesčio gyvenamosios
vietovės atnaujinimas“?
Arvydas Šlėderis. Rangos darbai dar nenupirkti, nes projektas nepradėtas. Nupirkta tik
apšvietimas.
Vilhelm Haase. Gruodžio 21 d. Kudirkos Naumiestyje numatyti pridavimo darbai?
Arvydas Šlėderis. Taip. Tačiau neužbaigiami lietaus nuvedimo projektavimo darbai, kurie
pagal Kelių direkcija yra išskirti į atskirą dalį.
Vilhelm Haase. Kas atlieka Gelgaudiškyje techninė priežiūrą ir ar gauna už tai lėšų iš
projekto?
Arvydas Šlėderis. Priežiūrą vykdo administracijos darbuotojas ir lėšų iš projekto negauna.
Vilhelm Haase. Ar Šakių meno mokyklos darbai užbaigti?
Arvydas Šlėderis. Statybos darbai baigti. Dabar daromi patalpų įrengimo viešieji pirkimai.
Vilhelm Haase. Baigėsi projektas „Draugystės parkai – 2“?
Arvydas Šlėderis. Tai yra skveras, kurio statybos darbai yra užbaigtas. Kaip projektas dar jis
nėra neužbaigtas, nes tai Lenkų-Lietuvių programa, o Lenkų antrosios audituotos ataskaitos dar nėra,
kai mes jau turime trečią.
Vilhelm Haase. Kokie projektai yra problematiški ir dėl kurių galvojama prašyti termino
atidėjimo?
Arvydas Šlėderis. Visus projektus, kurių numatytas projektavimo laikotarpis užbaigsime
laiku. Svarbu atskirti statybos darbus nuo popierių sutvarkymo ir galutinio projekto užbaigimo.
Vilhelm Haase. Projektuose yra numatytas darbo užmokestis. Kaip jis pasiskirsto?
Arvydas Šlėderis. Jeigu projekte numatytos administravimo lėšos, tai jos pasiskirsto tarp
projekto vadovo ir buhalterio.
Vilhelm Haase. Kelių priežiūrai skirta 330 tūkst. Eur. Kaip šios lėšos paskirstomos ir kas
kontroliuoja šių lėšų panaudojimą?
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Arvydas Šlėderis. Už lėšų panaudojimą atsako seniūnijų seniūnai. Administracija vykdo vieną
bendrą viešąjį pirkimą su atskiromis dalimis. Lėšų paskirstymas yra savivaldybės biudžete, ten lėšos
išskaidytos pagal atskiras seniūnijas.
Vilhelm Haase. Kas šiuo metu vykdoma Šakių ekonominėje zonoje?
Arvydas Šlėderis. Šiais metais numatytas įrengti vandentiekis. Pernai metais įrengtos
nuotekos, įvažiavimai.
Vilhelm Haase. Automobilių stovėjimo aikštelės prie renovuotų daugiabučių namų yra
plečiamos?
Arvydas Šlėderis. Jos plečiamos maksimaliai, kiek tai leidžia detalieji planai.
Posėdžio pirmininkas

Vilhelm Haase

Posėdžio sekretorė

Inga Kanapeckienė
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