ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2018-01-26 Nr. Tp-1
Šakiai
Posėdis įvyko 2018-01-26 1000-1230 val.
Posėdžio pirmininkas Edgaras Pilypaitis.
Posėdžio sekretorė Inga Kanapeckienė.
Į rajono tarybą išrinkti 25 nariai (kvorumas – 13), posėdžio pradžioje dalyvauja 21 rajono
savivaldybės tarybos narys (registravimo žiniaraštis pridedamas, 1 priedas).
Svarstant atitinkamus klausimus, dalyvauja svečiai ir kviestieji asmenys (sąrašas pridedamas,
priedas).
Edgaras Pilypaitis. Darbotvarkėje buvo pateikti 41 sprendimo projektas. Komitetuose yra
gautas pasiūlymas sprendimo projektą „Dėl lėšų rajono savivaldybės jaunimo ir nevyriausybinių
organizacijų veiklai skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ atidėti, sprendimo projektą „Dėl
maksimalaus leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ iš
darbotvarkės išimti, sprendimo projektą „Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai“ į darbotvarkę
įtraukti.
Rima Rauktienė. Zanavykų frakcijos vardu siūlau sprendimo projektą „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“ atidėti, nes trūksta informacijos, aprašų, pareigybinių
nuostatų, paskaičiavimų. Taip pat yra dokumentas, kuris priimtas 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu
Nr. T-269. Šis sprendimas savivaldybėje nebuvo taikytas. Reikia pamąstyti, ar šio aprašo įsigaliojimo
vieta ir yra dėl šio sprendimo projekto.
Edgaras Pilypaitis. Teisėkūros įstatymo 15 straipsnyje parašyta, jog rengiant teisės akto,
kuriuo numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip pat kuriuo iš esmės
keičiamas teisinis reguliavimas, projektą, privalo būti atliekamas numatomo teisinio reguliavimo
poveikio vertinimas. Sprendimą dėl numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo priima teisės
akto projekto rengėjas. Išvada tokia, kad numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas
atliekamas tada, kai tvirtinamos taisyklės, aprašai, kurie turi teisinį poveikį žmonių elgesiui daromą
teisinėmis priemonėmis. Paprastai numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas atliekamas
norminiams teisės aktams. Struktūros pertvarkos klausimas nėra norminis teisės aktas.
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Edgaras Pilypaitis. Siūlau balsuoti už tai, kad sprendimo projektas „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“ būtų atidėtas.
NUTARTA. Sprendimo projekto neatidėti.
BALSAVO: „už“ – 8, „prieš“ – 9, „susilaikė“ – 4.
Edgaras Pilypaitis. Siūlau balsuoti už tai, kad sprendimo projektas „Dėl lėšų rajono
savivaldybės jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų veiklai skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
būtų atidėtas.
NUTARTA. Atidėti sprendimo projektą.
BALSAVO: „už“ – 15, „susilaikė“ – 6.
Edgaras Pilypaitis. Siūlau balsuoti už tai, kad sprendimo projektas „Dėl maksimalaus leistino
pareigybių skaičiaus patvirtinimo rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ iš darbotvarkės būtų
išimtas.
NUTARTA. Išimti sprendimo projektą iš darbotvarkės.
BALSAVO: „už“ – 15, „susilaikė“ – 6.
Edgaras Pilypaitis. Siūlau balsuoti už tai, kad į darbotvarkę būtų įtrauktas sprendimo projektas
„Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai“.
NUTARTA. Įtraukti sprendimo projektą į darbotvarkę.
BALSAVO: „už“ – 19, „susilaikė“ – 2.
Edgaras Pilypaitis. Siūlau balsuoti už darbotvarkę su pakeitimais.
NUTARTA. Patvirtinti posėdžio darbotvarkę su pakeitimais.
BALSAVO: „už“ – 19, „susilaikė“ - 2.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Šakių Garbės piliečio vardo suteikimo.
2. Dėl premijos skyrimo Rūtai Bučinskaitei.
3. Dėl Vinco Kudirkos ir „Tautiškos giesmės“ metų paskelbimo.
4. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Sintautų kultūros centro vadovo 2017 metų
veiklos ataskaitai.
5. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Gelgaudiškio kultūros centro vadovo 2017
metų veiklos ataskaitai.
6. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Kudirkos Naumiesčio kultūros centro
vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai.
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7. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Lukšių kultūros centro vadovo 2017 metų
veiklos ataskaitai.
8. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių kultūros centro vadovo 2017 metų
veiklos ataskaitai.
9. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių viešosios bibliotekos vadovo 2017
metų veiklos ataskaitai.
10. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Zanavykų muziejaus vadovo 2017 metų
veiklos ataskaitai.
11. Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių kultūros centro nuostatų patvirtinimo.
12. Dėl pritarimo Šakių rajono turizmo prekės ženklo „Poniškos privilegijos“ naudojimui.
13. Dėl pritarimo projektui „Kultūros paveldo objektų Kidulių dvaro sodybos (Lietuva) ir
Kristijono Donelaičio muziejaus Tolminkiemyje (Rusija) restauravimas“.
14. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T-192 „Dėl rajono
savivaldybės kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.
15. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro vadovo 2017 metų
veiklos ataskaitai.
16. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų vadovo 2017 metų veiklos
ataskaitai.
17. Dėl Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitos
patvirtinimo.
18. Dėl premijos skyrimo Auksei Gaižauskaitei.
19. Dėl Studijų rėmimo nuostatų patvirtinimo.
20. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T-181 „Dėl
Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centre teikiamų paslaugų tarifų nustatymo“ pakeitimo.
21. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-374 „Dėl
uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei
paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ pakeitimo.
22. Dėl rajono savivaldybės melioracijos darbų 2018 metų programos patvirtinimo.
23. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-281 „Dėl
valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti“ pakeitimo.
24. Dėl pritarimo Šakių rajono verslo plėtros strategijai.
25. Dėl pritarimo projektui „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Šakių rajone“.
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26. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-92 „Dėl rajono
savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu
galios.
27. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-372 „Dėl rajono
savivaldybės kontrolieriaus ir kontrolieriaus pavaduotojo tarnybinės veiklos vertinimo komisijos
sudarymo“ pakeitimo.
28. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sprendimo Nr. T-89 „Dėl rajono savivaldybės
biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
29. Dėl pritarimo sutarčiai ir įgaliojimo suteikimo.
30. Dėl Šakių rajono Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo.
31. Dėl įpareigojimo dalyvauti bendravimo su vaikais tobulinimo programose (kursuose)
vykdymo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
32. Dėl leidimo pakeisti pastato pagrindinę naudojimo paskirtį.
33. Dėl panaudos sutarties su asociacija Lekėčių keramikos centru atnaujinimo.
34. 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“ priedo dalinio pakeitimo.
35. Dėl 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.
36. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-22 „Dėl leidimo
atnaujinti negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 31, panaudos sutartį su asociacija
Šakių rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija“ pakeitimo.
37. Dėl turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei Šakių psichikos sveikatos centrui.
38. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-274 „Dėl Šakių
Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
39. 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.
40. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai.
Irena Haase. Nusišalinu nuo sprendimo projektų „Dėl rajono savivaldybės melioracijos darbų
2018 metų programos patvirtinimo“, nes šio klausimo rengėjas yra sutuoktinis bei nuo projekto „Dėl
Šakių rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės
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tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir gaunančių užmokestį iš rajono
savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“, nes sutuoktinis dirba savivaldybės administracijoje.
Tomas Skaizgirys. Nusišalinu nuo sprendimo projekto „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“, nes sutuoktinė dirba administracijoje.
Edgaras Pilypaitis. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas
įsakmiai sako, kad nusišalinti reikia jeigu gaunama turtinė nauda.
NUTARTA. Leisti tarybos nariams nedalyvauti svarstant atitinkamus sprendimų projektus.
BALSAVO: „už“ – 20, „susilaikė“ – 1.
1. SVARSTYTA. Šakių Garbės piliečio vardo suteikimo klausimas.
Pranešėjas Algirdas Klimaitis, Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos pirmininkas. Garbės
piliečio vardo suteikimo komisija svarstė 5 kandidatūras ir šiandien teikia Stasės Valkerienės
kandidatūrą Šakių Garbės piliečio vardo suteikimui. Stasės Valkerienės kandidatūrą teikia Lietuvos
gydytojų sąjungos Šakių filialas. Stasė Valkerienė gimė 1946 m. lapkričio 1 d. Kybartuose, baigė šio
miesto vidurinę mokyklą ir 1965 metais įstojo į Kauno medicinos institutą (dabar Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas). Pagal paskyrimą 1971 metais atvyko į Šakius ir pradėjo gydytojos-pediatrės
praktinę veiklą Šakių ligoninės vaikų konsultacijoje. 1973 metais buvo paskirta į vaikų konsultacijos
vedėjos pareigas. Nuo 1976 metų gydytoja paskiriama Šakių ligoninės vaikų ligų skyriaus vedėja ir
šias pareigas atlieka iki šiol. 1986 metais gydytojai suteikta aukščiausioji gydytojo pediatro
kvalifikacinė kategorija.
Gydytoja daugelį metų yra atsakomybės, profesionalumo ir jautrumo sergančiajam, o tuo
pačiu nepakantumo smurtui prieš mažiausius mūsų bendruomenės piliečius pavyzdys.
Bendradarbiaudama su vaikų teisių gynimo institucijomis, socialiniais darbuotojais, ji ženkliai
prisideda, kad smurtas mūsų gyvenime prieš pačius bejėgiškiausius piliečius būtų pažabotas.
Perėmusi iš savo mokytojų nuolatinį siekį tobulėti, dalinasi tuo su jaunaisiais kolegomis, taip
prisidėdama prie Lietuvos pediatrijos mokslo progreso. Jos globoje profesinę karjerą pradėję
gydytojai Vaidas Urbonas ir Donatas Stakišaitis, apgynę medicinos mokslo daktarines disertacijas,
tapo stipriais ir žinomais visoje šalyje specialistais, profesoriais.
Be savo pagrindinio darbo, daug laiko Stasė Valkerienė skiria ir visuomeninei veiklai. Ji –
viena iš iniciatorių 1989 metais atkuriant Lietuvos Gydytojų Sąjungos (LGS) filialą Šakiuose,
atkuriamojo VI-ojo LGS suvažiavimo dalyvė, ilgametė LGS Šakių filialo Tarybos narė.
Gydytoja už gerą ir sąžiningą darbą 1987 metais Sveikatos apsaugos ministro įsakymu buvo
apdovanota Sveikatos apsaugos žymūno ženklu. 2011 metais jai Sveikatos apsaugos ministras įteikė
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padėkos raštą. Ji 2016 m. už ilgametį, gerą ir sąžiningą darbą įvertinta Šakių rajono savivaldybės
mero padėkos raštu.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-1).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
2. SVARSTYTA. Premijos skyrimo Rūtai Bučinskaitei klausimas.
Pranešėja Augenija Julė Kasparevičienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-2).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
3. SVARSTYTA. Vinco Kudirkos ir „Tautiškos giesmės“ metų paskelbimo klausimas.
Pranešėja Augenija Julė Kasparevičienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-3).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
4. SVARSTYTA. Pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Sintautų kultūros centro
vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėja Augenija Julė Kasparevičienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-4).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
5. SVARSTYTA. Pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Gelgaudiškio kultūros centro
vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėja Augenija Julė Kasparevičienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-5).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
6. SVARSTYTA. Pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Kudirkos Naumiesčio kultūros
centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėja Augenija Julė Kasparevičienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-6).
BALSAVO: „už“ – 20, „susilaikė“ – 1.
7. SVARSTYTA. Pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Lukšių kultūros centro vadovo
2017 metų veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėja Augenija Julė Kasparevičienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-7).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
8. SVARSTYTA. Pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių kultūros centro vadovo
2017 metų veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėja Augenija Julė Kasparevičienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja.
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NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-8).
BALSAVO: „už“ – 20, „susilaikė“ – 1.
9. SVARSTYTA. Pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių viešosios bibliotekos
vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėja Augenija Julė Kasparevičienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-9).
BALSAVO: „už“ – 20, „susilaikė“ – 1.
10. SVARSTYTA. Pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Zanavykų muziejaus vadovo
2017 metų veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėja Augenija Julė Kasparevičienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja.
Dinara Gudaitienė. Ataskaitoje neradau informacijos apie neformalaus vaikų ugdymo
pajamas. Kaip ši funkcija vykdoma?
Rima Vasaitienė. Funkcija vykdoma Šakių „Varpo“ mokykloje ir Lukšių Vinco Grybo
gimnazijoje, ir tai atlieka muziejaus specialistas. Pajamos įrašytos prie projektų, kurių yra apie 5000
Eur.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-10).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
11. SVARSTYTA. Savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių kultūros centro nuostatų
patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Augenija Julė Kasparevičienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-11).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
12. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono turizmo prekės ženklo „Poniškos privilegijos“
naudojimui klausimas.
Pranešėja Augenija Julė Kasparevičienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja.
Edgaras Pilypaitis. Viename iš komitetų buvo siūlymas pirmą punktą išdėstyti taip: „Pritarti
Šakių rajono turizmo prekės ženklo „Poniškos priveligos“ naudojimui Adventur parodoje“ ir
išbraukti 2 sprendimo punktą. Dviejuose komitetuose buvo siūlymas svarstyti pateiktą sprendimo
projektą. Kadangi daugumos nuomonė buvo svarstyti parengtą projektą, todėl jį ir teikiu balsavimui.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-12).
BALSAVO: „už“ – 15, „susilaikė“ – 5, „nebalsavo“ – 1.
13. SVARSTYTA. Pritarimo projektui „Kultūros paveldo objektų Kidulių dvaro sodybos
(Lietuva) ir Kristijono Donelaičio muziejaus Tolminkiemyje (Rusija) restauravimas“ klausimas.
Pranešėja Augenija Julė Kasparevičienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja.
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Irena Haase. Kuri šalis prisiima atsakomybę ir riziką jeigu projektas neįvyksta, arba viena iš
šalių projekto negali įvykdyti?
Gintaras Skamaročius. Jeigu partneris negalėtų dalyvauti, tai projekto partnerius arba
įsipareigojimus galima keisti. Kol kas nėra jokių priežasčių, kad projektas negalėtų būti įgyvendintas.
Edgaras Pilypaitis. Ar ši programa bus įgyvendinama?
Gintaras Skamaročius. Rusijos Federacijos ir Regionų ministerija prie Lietuvos vidaus reikalų
ministerijos atstovai ratifikavo ir patvirtino programos dokumentus. Programa yra startavusi ir
suderinta.
Edgaras Pilypaitis. Iki šiol pasirašydavome dvišales sutartis, dabar yra pateiktas ketinimų
protokolas su trimis šalimis. Kos šiame projekte yra Jūsų vaidmuo?
Gintaras Skamaročius. Mūsų įstaiga parengs paraišką ir padėsime įgyvendinti projektą.
Irena Haase. Tai Jūs, kaip trečioji šalis, prisiimsite ir atsakomybę dėl paraiškos kokybės?
Gintaras Skamaročius. Mūsų įstaiga yra priėmusi nuostatą, kad visos paraiškos turi praeiti
administracinį vertinimą. Taip, paraiška turėtų būti kokybiška ir tai yra mūsų įsipareigojimas.
Pagrindiniu partneriu numatoma jūsų savivaldybės administracija ir tai reiškia, kad administracija
bus pagrindinis lėšų gavėjas ir valdytojas. Tai reiškia, kad tik suderinus tam tikras sąlygas su kitos
pusės partneriais bus pervedami pinigai kitoms įstaigoms, jeigu bus atlikti tam tikri įsipareigojimai.
Atsakomybę prisiims jūsų administracija, tačiau dalinantis su visais kitais partneriais. Jeigu partneris
nevykdo tam tikrų darbų, jis už tai negauna lėšų, kurias ši programa skiria kaip avansą. Visų lėšų
valdytojas bus jūsų savivaldybės administracija ir taryba. Šakių rajono savivaldybė patirtų grėsmę tik
tuo atveju, jeigu pervestų pinigus avansu už neatliktus darbus.
Tomas Skaizgirys. Jeigu Rusija nedaro numatytų darbų, tai mūsų savivaldybė galės pinigus
naudoti?
Edgaras Pilypaitis. Ne. Rodiklis turės būti pasiektas bet kokiu atveju.
Gintaras Skamaročius. Kiekvienas partneris tvarkosi savo objektą ir gauna už tai atitinkamus
avansinius mokėjimus. Yra skiriami trys avansiniai mokėjimai (proporcijomis 40/40/20 arba
30/40/30), kurie skiriami pagal tam tikrą grafiką ir atliktus darbus.
Romas Pukinskas. Ar tokiuose projektuose perdraudimas yra galimas. Jeigu taip, kiek tai
kainuotų?
Gintaras Skamaročius. Apdrausti avanso lėšas yra taikoma nevyriausybinėms organizacijoms.
Savivaldybėms apdrausti avansą reikalavimų nebūna.
Rasita Grincevičienė. Kodėl reikalingas trečias partneris?
Gintaras Skamaročius. Projektas turi dvi geografines vietas. Projektas negali vykti, jeigu tai
yra tik statybos, ar renovacija. Atlikus šiuos projektus turės būti parengti bendri turistiniai maršrutai,
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bendros kultūrinių mainų veiklos. Bus minkštųjų veiklų, kurios apjungs savivaldybes. Šiuo atveju
mūsų įstaiga prisideda prie projekto įgyvendinimo.
Edgaras Pilypaitis. Koks procentas bus naudojamas minkštosioms veikloms ir kiek lėšų bus
skiriama svirno sutvarkymui?
Gintaras Skamaročius. 80-95 proc. būtų skiriama infrastruktūrai, o 10-15 proc. auditui,
administravimui, viešinimui, susitikimams ir kt. veikloms.
Edgaras Pilypaitis. Kaip bus skiriamos lėšos projekto įgyvendinimui? Tarkim kitai pusei
reikia 250 000 Eur, o mums reikia 500 000 Eur projekto įgyvendinimui.
Gintaras Skamaročius. Į programą ateinama su deklaruojamomis išlaidomis. Atlikus
viešuosius pirkimus yra sudaryta galimybė padaryti biudžeto pakeitimus. Lėšų suma gali būti
skirtinga, svarbiausias principas yra tas, kad būtų prisidėta 10 proc. nuo sumos, kurios reikės projekto
įgyvendinimui.
Laurynas Suodaitis. Finansavimas yra kompensacinis. Tai kai bus gautas pirmas finansavimas
reikės laukti darbų užbaigimo, kad būtų gautas kitas finansavimas? Rizikos jau yra pirmame
finansavimo etape.
Gintaras Skamaročius. Gautas avansas gali būti sąskaitoje kelis mėnesius ir tik tada pagrindinė
suma pervedama partneriui. Projekto pradžioje reikės 10-15 proc. savo lėšų. Avansas gaunamas per
1-2 mėnesius nuo sutarties pasirašymo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-13).
BALSAVO: „už“ – 16, „susilaikė“ – 5.
14. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T-192
„Dėl rajono savivaldybės kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo klausimas.
Pranešėja Augenija Julė Kasparevičienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-14).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
15. SVARSTYTA. Pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro vadovo
2017 metų veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėja Leonora Pocevičiūtė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
Dinara Gudaitienė. Centras vykdo globėjų parengimo programą. Dirba du žmonės ir skiriamas
19 000 Eur finansavimas. Ar įstaiga rūpinasi, kad vaikai būtų įvaikinti, o ne tik parengti globėjai?
Vilma Bielskienė. Nežinau, kodėl vaikai nepaimami. 2017 metais mes esame paruošę vieną
budintį globėją, vieną trumpalaikį globėją.
Dinara Gudaitienė. Kiek šiais metais planuojate paruošti globėjų?
Vilma Bielskienė. Yra renkama grupė, kurioje planuojama parengti daugiau kaip 10 asmenų.
Irena Haase. Vaikus pas globėjus skirsto Vaiko teisių skyrius?
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Vilma Bielskienė. Taip.
Irena Haase. Ar jūs klausėte Vaiko teisių skyriaus, kodėl vaikai nevežami globėjams?
Vilma Bielskienė. Čia jau Socialinės paramos skyriaus darbas. Mes perduodame išvadas, kad
globėjai yra tinkami ir vaikus galima vežti.
Irena Haase. Ar jūs Socialinės paramos ir Vaikų teisių skyrius informavote apie nurodytą
problemą?
Vilma Bielskienė. Taip. Mes globėjus tik paruošiame, tie globėjai nėra mūsų.
Irena Haase. Gal reikia globėjus ne tik formaliai paruošti, bet kontaktuoti su Socialinės
paramos bei Vaikų teisių apsaugos skyriais. Ataskaitoje minima, jog yra 62 darbuotojai, bet etatų 47,38. Keli centro darbuotojai dirba pagal kelias pareigybes. Kaip paskirstomi papildomi etatai? Kaip
paskirstomas darbo krūvis šiems darbuotojams?
Vilma Bielskienė. Yra du skyriai, t.y. Pagalba į namus ir Dienos socialinės globos (integralios
pagalbos projektas). Jeigu žmogus dirba socialinio darbuotojo padėjėju, jo darbo krūvis priklauso nuo
turimų asmenų skaičiaus. Kadangi būna mažas darbo krūvis, tai skiriame socialinio darbuotojo
padėjėjo etato krūvį. Darbo laikas sudėliotas minučių tikslumu.
Irena Haase. Visa tai yra surašyta darbuotojų darbo sutartyse?
Vilma Bielskienė. Taip.
Iš posėdžių salės išėjo tarybos narė Rima Rauktienė. Toliau posėdyje dalyvauja 20 tarybos
narių.
Edgaras Pilypaitis. Yra pateikta informacija, kiek reikės papildomų lėšų dėl Sodros grindų
įvedimo. Ar ne įstaigos vadovas turi struktūrą susidėlioti taip, kad steigėjui nereikėtų galvoti dėl
papildomų pinigų, kurių reikės apie 12 000-13 000 Eur? Ką planuojate daryti? Taip pat ataskaitoje
matyti, kad paslaugų kiekis nedidėja, lyginant su ankstesniais metais, ir etatų įstaigos veiklos
pradžioje buvo mažiau. Dabar etatų yra daugiau, o paslaugų teikiama vis tiek pat.
Vilma Bielskienė. Tarkim seniūnijoje yra du asmenys, kuriems reikia skirti 7 valandas. Su
kiekvienu socialiniu darbuotoju esame apkalbėję, kad gal kam nors reikia paslaugų. Jeigu iš Šakių
siųstume žmogų, tai kainuotų kelionė pirmyn ir atgal, būtų gaištamas laikas. Galbūt ir galima
optimizuoti kelis etatus. Mes pagal savo resursus ir etatus atliekame tikrai tiek, kiek galime.
Valdas Stankūnas. Kokia vieno vaiko išlaikymo kaina Vaikų globos namuose buvo 2017
metais ir kokia yra 2018 metais?
Leonora Pocevičiūtė. 2018 metais kaina 770 Eur, 2017 metais – 650 Eur.
Aušrelė Pukinskienė. Kolektyve 62 asmenys. Kada buvo inicijuoti darbo tarybos rinkimai?
Vilma Bielskienė. 40 proc. darbuotojų priklauso profsąjungai, tai darbo tarybos mums
nereikia.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-15).
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BALSAVO: „už“ – 16, „susilaikė“ – 3, „nebalsavo“ – 1.
16. SVARSTYTA. Pritarimo biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų vadovo 2017 metų
veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėja Leonora Pocevičiūtė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-16).
BALSAVO: „už“ – 20 (vienbalsiai).
17. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų
ataskaitos patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Evelina Domeikaitė-Dovydaitienė, savivaldybės administracijos vyriausioji
specialistė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-17).
BALSAVO: „už“ – 20 (vienbalsiai).
18. SVARSTYTA. Premijos skyrimo Auksei Gaižauskaitei klausimas.
Pranešėja

Danutė

Jurgutienė,

savivaldybės

administracijos

vyriausioji

specialistė.

Preambolėje siūloma po žodžio „tarybos“ įrašyti datą „2018 m. sausio 10 d.“
Edgaras Pilypaitis. Po žodžio „programą“ siūloma išbraukti žodžius „Lėšų rajono
savivaldybės jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų veiklai skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto
rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-_ „Dėl lėšų rajono savivaldybės
Jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų veiklai skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 28 punktu“.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pakeitimais ir papildymais (sprendimas Nr. T18).
BALSAVO: „už“ – 20 (vienbalsiai).
19. SVARSTYTA. Studijų rėmimo nuostatų patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Danutė Jurgutienė, savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-19).
BALSAVO: „už“ – 20 (vienbalsiai).
20. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T-181
„Dėl Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centre teikiamų paslaugų tarifų nustatymo“
pakeitimo klausimas.
Pranešėja Ašra Slidziauskienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-20).
BALSAVO: „už“ – 20 (vienbalsiai).
21. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T374 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ pakeitimo klausimas.
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Pranešėja Ašra Slidziauskienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-21).
BALSAVO: „už“ – 15, „susilaikė“ – 5.
Iš posėdžių salės išėjo tarybos narė Irena Haase. Toliau posėdyje dalyvauja 19 tarybos narių.
22. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės melioracijos darbų 2018 metų programos
patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Vilhelm Haase, Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas.
Laurynas Suodaitis. Didėja lėšų poreikis. Didėja dėl darbų apimties, ar darbų kainos?
Vilhelm Haase. Praeitais metais gauta 288 000 Eur, šiais metais – 319 000 Eur. Mūsų darbai
teikiami konkursams. Didėja darbų apimtys. Praeitais metais atlikta griovių darbų 7 km, šiais metais
planuojama 13 km.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-22).
BALSAVO: „už“ – 19 (vienbalsiai).
Į posėdžių salė grįžo tarybos narė Irena Haase. Iš posėdžių salės išėjo tarybos narys Vaidas
Balčiūnas. Toliau posėdyje dalyvauja 19 tarybos narių.
23. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T281 „Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti“ pakeitimo klausimas.
Pranešėjas Vilhelm Haase, Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-23).
BALSAVO: „už“ – 19 (vienbalsiai).
Į posėdžių salė grįžo tarybos narys Vaidas Balčiūnas. Toliau posėdyje dalyvauja 20 tarybos
narių.
24. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono verslo plėtros strategijai klausimas.
Pranešėjas Vitas Girdauskas, Regioninės plėtros skyriaus vedėjas. Buvo siūlymas numatyti
atsakingą asmenį už strategiją, tačiau tai planuojama padaryti po struktūrinių pertvarkų. Pagal šią
struktūrą, tai yra mūsų skyriaus funkcija.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-24).
BALSAVO: „už“ – 17, „susilaikė“ – 3.
25. SVARSTYTA. Pritarimo projektui „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Šakių rajone“
klausimas.
Pranešėjas Vitas Girdauskas, Regioninės plėtros skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-25).
BALSAVO: „už“ – 20 (vienbalsiai).
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26. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-92
„Dėl rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo“ pripažinimo
netekusiu galios klausimas.
Pranešėja Rita Vaičiūnienė, Bendrojo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-26).
BALSAVO: „už“ – 20 (vienbalsiai).
27. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T372 „Dėl rajono savivaldybės kontrolieriaus ir kontrolieriaus pavaduotojo tarnybinės veiklos
vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo klausimas.
Pranešėja Rita Vaičiūnienė, Bendrojo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-27).
BALSAVO: „už“ – 20 (vienbalsiai).
28. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sprendimo Nr. T-89 „Dėl rajono
savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
klausimas.
Pranešėja Rita Vaičiūnienė, Bendrojo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-28).
BALSAVO: „už“ – 19, „susilaikė“ – 1.
29. SVARSTYTA. Pritarimo sutarčiai ir įgaliojimo suteikimo klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-29).
BALSAVO: „už“ – 20 (vienbalsiai).
30. SVARSTYTA. Šakių rajono Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų
patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-30).
BALSAVO: „už“ – 20 (vienbalsiai).
31. SVARSTYTA. Įpareigojimo dalyvauti bendravimo su vaikais tobulinimo programose
(kursuose) vykdymo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-31).
BALSAVO: „už“ – 20 (vienbalsiai).
32. SVARSTYTA. Pastato pagrindinės naudojimo paskirties pakeitimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-32).
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BALSAVO: „už“ – 20 (vienbalsiai).
33. SVARSTYTA. Panaudos sutarties su asociacija Lekėčių keramikos centru atnaujinimo
klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-33).
BALSAVO: „už“ – 20 (vienbalsiai).
34. 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“ priedo dalinio pakeitimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-34).
BALSAVO: „už“ – 20 (vienbalsiai).
35. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T287 „Dėl savivaldybės ir valstybės turto perdavimo viešajai įstaigai „Šakių rajono savivaldybės
priešgaisrinė tarnyba“ pagal panaudos sutartį“ pakeitimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-35).
BALSAVO: „už“ – 20 (vienbalsiai).
36. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T22 „Dėl leidimo atnaujinti negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 31, panaudos
sutartį su asociacija Šakių rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija“ pakeitimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-36).
BALSAVO: „už“ – 20 (vienbalsiai).
37. SVARSTYTA. Turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei Šakių psichikos sveikatos
centrui klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-37).
BALSAVO: „už“ – 20 (vienbalsiai).
38. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-274
„Dėl Šakių Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo klausimas.
Pranešėjas Edgaras Pilypaitis, savivaldybės meras.
Irena Haase. Ar regalijos yra patvirtintos kaip vienas simbolis, ar Garbės piliečio vardo
regalijas pasirenka pati komisija?
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Edgaras Pilypaitis. Regalijos patvirtintos nebuvo. Anksčiau buvo pasirinktas Stasio Žirgulio
autorinis darbas. Norint patvirtinti regalijas reikėtų prašyti autoriaus, kad leistų naudoti autorinį darbą.
Tačiau siūlyčiau palikti laisvą pasirinkimo galimybę, kad ateityje neužsikirstume kelio.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-38).
BALSAVO: „už“ – 20 (vienbalsiai).
Iš posėdžių salės išėjo tarybos nariai Irena Haase, Tomas Skaizgirys. Toliau posėdyje
dalyvauja 18 tarybos narių.
39. 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, savivaldybės administracijos direktorius. Neabejoju, kad su
šiuo projektu esate susipažinę, bet aš pats asmeniškai jaučiu pareigą ir norą dar kartą jums
užakcentuoti, kodėl ši reforma Šakiams yra reikalinga. Matau tris pagrindinius šios reformos tikslus.
Pirma, - maksimalus savivaldybės administracijos darbo efektyvinimas, antra - administracijos darbo
principų skaidrinimas tuo pačiu gerinant tarnautojų įvaizdį ir trečia - racionalus biudžeto lėšų
naudojimas. Trumpai apie pirmąjį tikslą. Jei norime išlikti patrauklūs kaip miestas, privalome dirbti
efektyviai. Sprendimus turime priimti greitai, lengviausiu įstatymų numatytu laiku ir keliu. Efektyvus
valdymas įmanomas tik turint kuo mažiau derinimo grandžių. Užtikrinti nuolatinę komunikaciją tarp
ūkinių reikalų, investicinių projektų ir architektų; - negalime sau leisti išrausti naujai įrengtų dangų
vos po keleto mėnesių vien todėl, kad skyriai ydingai nesidalina informacija apie planuojamus darbus
ar projektus. Tai yra tik vienas iš pavyzdžių ir net jei Šakiai turėtų neribotą biudžetą, tai tiesiog yra
be galo neprofesionalu. Tikiu, kad skyrių apjungimas, funkcijų perskirstymas prisidės prie
komunikacijos gerinimo. Viešųjų pirkimų apjungimas į vieną skyrių padidins pirkimų kontrolę,
operatyvumą ir skaidrumą, o tuo pačiu ir atsakomybę. Turi pasikeisti dėmesys potencialiems
investuotojams, čia verslui privalo veikti vieno langelio principas. Turime suprasti, kad nieko
nedarymas tai nėra veikimo būdas.
Antras tikslas – administracijos darbo principų skaidrinimas tuo pačiu gerinant tarnautojų
įvaizdį. Turime performuoti komandą tarpusavio pasitikėjimo pagrindais – su aiškiais bendrais
tikslais, pagal kuriuos būtų pertvarkomi vidiniai skyriai, perskirstomos funkcijos, peržiūrimas
darbuotojų skaičius. Renkantis naujus skyrių vadovus - koncentruosimės į asmens kompetenciją ir
motyvaciją, darbo kultūrą. Turime suprasti, kad darbas gali būti kryptingas tik visiems kartu siekiant
bendro tikslo, o ne kiekvienam siekiant savo asmeninių tikslų. Skatinsime atsakingą požiūrį į savo,
kaip administracijos darbuotojo darbą. Mes turime būti skaidrumo, kompetencijos ir paslaugumo
pavyzdys aplinkiniams, o ne atvirkščiai. To reikalausiu iš visų darbuotojų, įskaitant ir seniūnijų.
Sieksiu darbo drausmės laikymosi visiems - nuo vadovaujančių iki eilinių darbuotojų. Skatinsime
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naujoves - pertvarkant šildymo sistemas, klientų aptarnavime, vidiniame procesų administravime,
turime efektyvinti darbus, naudodami naująsias technologijas ir principus. Peržiūrėsime darbo
užmokesčius - tą galėsime leisti palaipsniui optimizuojant darbuotojų skaičių, visokeriopai
skatinsime iniciatyvas ir puikų pavyzdinį rezultatyvų darbą. Mums nereikia tik ateinančių į darbą
žmonių - mums reikia mažiau, bet efektyviai ir kryptingai dirbančių, motyvuotų specialistų. Sieksime
visus viešuosius pirkimus sisteminti ir viešinti vienoje vietoje: siekiant skaidrių verslo santykių,
tikiuosi surasti būdą, kaip patogiai skelbti visus pirkimų laimėtojus ir įsigijimų sumas, kad kiekvienas
iš jūsų galėtumėte užduoti ir atsakyti į sau kylančius klausimus. Taip pat toliau vykdysime nuolatinę
visų savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių kontrolę ir vadovų asmeninę atsakomybę už efektyvų
darbą, lanksčiai prisitaikant prie konkurencinių verslo sąlygų.
Trečias tikslas – efektyvus ir racionalus biudžeto lėšų panaudojimas. Numatome, kad
optimizuojant esamus etatus administracijoje ir seniūnijose, pirmais paskaičiavimais, galėsime
sutaupyti ne mažiau kaip 117000 Eur per metus.
Pabaigsiu tuo, kad mes esame negailestingoje konkurencinėje kovoje, kuri šiuo metu vyksta
su visais Lietuvos regionais. Negalime sau leisti dirbti neefektyviai. Negalime sau leisti dirbti
atmestinai, nesirūpinant. Negalime sau leisti, kad būtų kvestionuojama administracijos darbuotojų
skaidrumu ir sąžiningumu. Mes esame atskaitingi kiekvienam Šakių gyventojui, kiekvienam
mokesčius į biudžetą mokančiam verslininkui. Turime dirbti su atsidavimu Šakiams. Pokyčių niekada
nereikia bijoti. Reikia bijoti, kad pokyčiai nebūtų priimti per vėlai.
Edgaras Pilypaitis. Esminis dalykas, ko mes norime pasiekti, tai – rezultato, kurį matytų ir
pajaustų mūsų rajono savivaldybės gyventojas. Tai yra tas, kuris vaikščioja miesto gatvėmis ir jis
nori, kad jos būtų lygios, švarios, apšviestos. Tas, kuris nori, kad jo vaikas patektų į gerą ugdymo
įstaigą. Jeigu jos nėra šalia, kad jis laiku ir tinkamai būtų nuvežtas, turėtų gerą laisvalaikį. Negali
dirbti kiekvienas atskirai savo darbą, darbas turi būti bendras dėl visų ir mes tai norime padaryti.
Aušrelė Pukinskienė. Komiteto posėdžio metu aš klausiau kokia buvo komanda rengiant šį
sprendimo projektą. Jūs sakėte, kad komandos neturėjote. Kodėl nepavyko suburti komandos šio
projekto rengimui?
Dainius Grincevičius. Iš tiesų komanda buvo visas kolektyvas. Kai pradėjome susitikinėti su
skyriais, dauguma skyrių norėjo permainų ir teikė pasiūlymus. Pateikti pasiūlymai yra įtraukti į šį
projektą.
Dinara Gudaitienė. Už projektą balsuosiu prieš, nes mes matome tik skyrių sujungimą.
Nematyti skyrių funkcijų, pareigybių bei koks bus dirbančių žmonių skaičius.
Edgaras Pilypaitis. Priėmus sprendimą, administracijos direktorius turi patvirtinti skyrių
nuostatus, pareiginę struktūrą, pareigybių aprašymus su priskirta kategorija valstybės tarnautojams ir
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pareiginės algos pastoviąją dalį darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis. Iki vasario 15 d.
darbuotojams turės būti įteikiami pranešimai apie darbo sutarties (darbdavio iniciatyva) pakeitimą.
Vaidas Balčiūnas. Tikiuosi, kad kai bus sudėliota skyrių struktūrą ir funkcijos, mes su ja
būsim supažindinti.
Edgaras Pilypaitis. Valstybės tarnautojų skaičius buvo nustatytas 85, priėmus šį projektą jų
bus 75, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius buvo 236, priėmus šį projektą bus 230.
Efekto siekiame pamažu.
Mindaugas Tarnauskas. Visi mes norime, kad vaikai patektų į geresnę ugdymo įstaigą, kad
gatvės būtų apšviestos. Šią pertvarką, galbūt, reikėjo daryti anksčiau. Dabar mes einame į ketvirtus
kadencijos metus ir nerimą kelia tai, kad tokia reforma gali įnešti destrukciją į administracijos darbą.
Koks bus biudžeto lėšų poreikis siekiant įgyvendinti šį projektą? Kiek reikės lėšų išeitinėms
išmokoms?
Dainius Grincevičius. Tiksliai išeitines paskaičiuoti nėra įmanoma, nes kiekvienas žmogus
turi savo stažą. Šiais metais išeitinėms reikės išmokėti 42 000 Eur.
Mindaugas Tarnauskas. Frakcijos vardu prašau 10 minučių pertraukos.
Edgaras Pilypaitis. Skelbiu 10 minučių pertrauką.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-39).
BALSAVO: „už“ – 11, „prieš“ – 2, „susilaikė“ – 5.
Į posėdžių salę grįžo tarybos nariai Tomas Skaizgirys, Irena Haase. Toliau posėdyje
dalyvauja 20 tarybos narių.
40. SVARSTYTA. Pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėja Evelina Domeikaitė-Dovydaitienė, savivaldybės administracijos vyriausioji
specialistė.
Dinara Gudaitienė. Yra programa „Saugok sveikatą, kol jaunas“. Kodėl šioje programoje
savivaldybės finansavimas skiriamas 1,25 etatui, kai tarybos sprendimu yra numatytas išlaikymas 1
etatui?
Evelina Domeikaitė – Dovydaitienė. Tarybos sprendimu tiek ir patvirtinta. 1 etatas jaunimo
koordinatoriaus ir 0,25 etato ...
Dinara Gudaitienė. 2015 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimu patvirtintas tik 1 etatas.
Edgaras Pilypaitis. Įstaigos vadovas savo mokos fondo ribose nustato struktūrą ir skiria
atlyginimus. Taryba skirs lėšų tik tiek, kiek tai numatyta nustatytose tvarkose.
Evelina Domeikaitė – Dovydaitienė. Tai yra tęstinė projekto veikla, kurią įsipareigojome
vykdyti 3 metus po projekto įgyvendinimo.
Dinara Gudaitienė. Įsipareigojimas yra išlaikyti tik 1 etatą.
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Aušrelė Pukinskienė. Šakių rajonas užima pirmą vietą pagal savižudybes. Kokią veiklą vykdo
jūsų organizacija, siekdama užkirsti kelią savižudybėms?
Viktoras Lebedžinskas. 0,25 etatas yra psichologo, kuris dirba pagal specialią metodiką ir
važinėja per ugdymo įstaigas, dirba su jaunimu.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-40).
BALSAVO: „už“ – 20 (vienbalsiai).
***
Juozas Puodžiukaitis. 2017 metais rugpjūčio-spalio mėnesiais Lietuva, Latvija, Estija,
Suomija pietinėje dalyje dėl liūčių buvo užtvindyta. Užtvindyta didelė dalis tų valstybių narių ariama
žemė. Bendras nuo 2017 metų rugpjūčio-spalio mėnesio iškritusių kritulių kiekis yra žymiai didesnis
negu norma. Siekiant kompensuoti ateinančių 2018-2019 metų derliaus padarinius, Europos Sąjunga
skyrė Lietuvai 9 mln. 120 tūkst. Eur, Latvijai – 3 mln. 460 tūkst. Eur, Estijai – 1 mln. 340 tūkst. Eur,
Suomijai - 1 mln. Eur.
***
Edgaras Pilypaitis. Laikraštyje „Laikraštis valsčius“ 2018-01-05 Nr. 1(124) paskelbtoje
Vaidilutės Milerienės publikacijoje „Savivaldybė priima sprendimus, bet kaltinama bendrovė“
teigiama, jog „savivaldybės administracija nepateikė savo nuomonės, ar šie tarybos sprendimai
(būtent 2010-12-23 Nr. T-389) buvo teisėti, ar pažeidė kokius nors įstatymus. Logiška manyti, kad
jei viskas teisėta, nebuvo reikalo reikšti dėl to kaltinimų UAB „Gulbelė“. Jei neteisėta, tai taryba
priėmė įstatymams prieštaraujančius sprendimus“.
Tuo metu Jūs buvote finansų komiteto pirmininkė, todėl logiška, jog savivaldybės turto
nuomos ar leidimo subnuomoti jos turtą klausimai Jūsų vadovaujamame komitete turėjo būti
svarstomi iš esmės. Sprendimo aiškinamajame rašte nenurodomos priežastys, dėl ko savivaldybei
naudingiau patalpas, esančias V.Kudirkos g. 104, ne nuomoti pačiai, o leisti bendrovei, prieš nepilnai
devynis mėnesius išsinuomojusiai jas, pernuomoti kitiems. Jokios diskusijos ar svarstymai nefiksuoti
nei komitetų, nei tarybos posėdžio protokoluose.
Klausimas Jums, kaip buvusiai tuo metu Finansų komiteto pirmininkei:
1.

Ar buvo pateiktas verslo planas, dėl ko dar 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T-74

taryba sutiko išnuomoti patalpas, esančias V.Kudirkos g. 104, kas jose bus daroma ir ar įvertintas
veiklos trumpalaikiškumas?
2.

Ar buvo domėtasi aplinkybėmis, dėl kurių reikėjo leisti patalpų subnuomą prabėgus tik

devyniems mėnesiams nuo pirminio sprendimo?
3.

Ar nebuvo diskutuota, kad toks veiksmas riboja konkurenciją?

4.

Kaip Jūs pati kaip ekonomistė vertinate tokį sprendimą? Ar savivaldybė nenukentėjo

finansiškai?
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Iš straipsnio stilistikos galima daryti prielaidą, jog dabartinė savivaldybės vadovybė negeba
paaiškinti, kodėl užsipuolama bendrovė, kas yra kaltas, tačiau sprendimai priimti ne dabar, o prieš
septynerius metus, kai valdžios svertai buvo Jūsų daugumos rankose ir sprendimai priimami beveik
vienbalsiai. Administracijos direktorius atsakyme Zanavykų frakcijai galėjo tik konstatuoti jau
įvykusius faktus, bet juos paaiškinti gali tik tie, kurie juos priėmė. Todėl maloniai laukčiau platesnio
Jūsų paaiškinimo.
Posėdžio pirmininkas

Edgaras Pilypaitis

Posėdžio sekretorė

Inga Kanapeckienė
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