ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2018-03-23 Nr. Tp-3
Šakiai
Posėdis įvyko 2018-03-23 1000-1330 val.
Posėdžio pirmininkas Edgaras Pilypaitis.
Posėdžio sekretorė Inga Kanapeckienė.
Į rajono tarybą išrinkti 25 nariai (kvorumas – 13), posėdžio pradžioje dalyvauja 23 rajono
savivaldybės tarybos nariai (registravimo žiniaraštis pridedamas, 1 priedas).
Svarstant atitinkamus klausimus, dalyvauja svečiai ir kviestieji asmenys (sąrašas pridedamas,
priedas).
Edgaras Pilypaitis. Darbotvarkėje buvo pateikti 54 sprendimo projektai ir rezoliucija „Dėl
vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 14, 16, 20 ir 27 straipsnių pakeitimo bei papildymo 271 straipsniu
įstatymo projekto Nr. XIIIP-1686“.
NUTARTA. Patvirtinti posėdžio darbotvarkę su 54 klausimais.
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl pritarimo Šakių „Žiburio“ gimnazijos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai.
2. Dėl pritarimo Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos vadovo 2017 metų veiklos
ataskaitai.
3. Dėl pritarimo Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos vadovo 2017
metų veiklos ataskaitai.
4. Dėl pritarimo Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai.
5. Dėl pritarimo Žvirgždaičių progimnazijos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai.
6. Dėl pritarimo Šakių rajono Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro vadovo 2017 metų
veiklos ataskaitai.
7. Dėl pritarimo Šakių rajono Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro vadovo 2017 metų
veiklos ataskaitai.
8. Dėl pritarimo Šakių rajono Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro vadovo 2017 metų
veiklos ataskaitai.
9. Dėl pritarimo Šakių rajono Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro vadovo 2017 metų
veiklos ataskaitai.
10. Dėl pritarimo Šakių „Varpo“ mokyklos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai.

2
11. Dėl pritarimo Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos vadovo 2017 metų veiklos
ataskaitai.
12. Dėl pritarimo Šakių rajono Slavikų pagrindinės mokyklos vadovo 2017 metų veiklos
ataskaitai.
13. Dėl pritarimo Šakių rajono Sintautų pagrindinės mokyklos vadovo 2017 metų veiklos
ataskaitai.
14. Dėl pritarimo Šakių rajono Kidulių pagrindinės mokyklos vadovo 2017 metų veiklos
ataskaitai.
15. Dėl pritarimo Šakių rajono Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro vadovo
2017 metų veiklos ataskaitai.
16. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos vadovo 2017
metų veiklos ataskaitai.
17. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centro vadovo 2017
metų veiklos ataskaitai.
18. Dėl pritarimo Šakių rajono meno mokyklos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai.
19. Dėl pritarimo Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai.
20. Dėl pritarimo Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai.
21. Dėl pritarimo Šakių rajono Gelgaudiškio vaikų darželio „Eglutė“ vadovo 2017 metų
veiklos ataskaitai.
22. Dėl sutikimo reorganizuoti Paluobių mokyklą-daugiafunkcį centrą ir reorganizavimo
sąlygų paskelbimo.
23. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ir pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo klasių
komplektavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.
24. Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių
ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2018/2019 mokslo metams.
25. Dėl viešosios įstaigos „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ 2017 metų
finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pritarimo vadovo 2017 metų ataskaitai ir 2018 metų veiklos
užduočių nustatymo.
26. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos
ataskaitai.
27. Dėl įgaliojimo suteikimo Šakių rajono savivaldybės merui.
28. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
29. Dėl Šakių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų
patvirtinimo.
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30. Dėl Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
31. Dėl pavedimo Šakių rajono savivaldybės administracijai atlikti (vykdyti) socialinės ir
gamybinės infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijas.
32. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. T-7 „Dėl projektų
„Lukšių gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ pakeitimo.
33. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-167 „Dėl projekto
„Gelgaudiškio gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ pakeitimo.
34. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-168 „Dėl projekto
„Kudirkos Naumiesčio gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ pakeitimo.
35. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-117 „Dėl Lukšių
kultūros centro teikiamų paslaugų tarifų nustatymo“ papildymo.
36. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-236 „Dėl
Gelgaudiškio kultūros centro teikiamų paslaugų tarifų nustatymo“ pakeitimo.
37. Dėl Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų
nustatymo.
38. Dėl leidimų laidoti išdavimo, laidojimo, kapinių lankymo, kapavietės pripažinimo
neprižiūrima kapaviete ir kapavietės (kapo) identifikavimo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo
patvirtinimo.
39. Dėl rajono savivaldybės 2018-2020 metų vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros
programos patvirtinimo.
40. Dėl bendrus interesus tenkinančių vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų
sąrašo patikslinimo ir keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutarties sudarytos su
uždarąja akcine bendrove „Šakių autobusų parkas“ galiojimo pratęsimo.
41. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.
42. Dėl turto perdavimo.
43. Dėl turto perdavimo.
44. Dėl turto perdavimo rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms.
45. Dėl turto nurašymo.
46. Dėl panaudos sutarties su Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie
Aplinkos ministerijos nutraukimo.
47. Dėl panaudos sutarties su asociacija Voniškių kaimo bendruomenės centru nutraukimo.
48. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Plokščių seniūnijoje, Voniškių kaime, Saulėtekio g. 2,
perdavimo asociacijai Voniškių kaimo bendruomenės centrui pagal panaudos sutartį.
49. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kriūkų seniūnijoje, Gerdžiūnų kaime, Liepų g. 12,
perdavimo asociacijai Gerdžiūnų bendruomenei pagal panaudos sutartį.
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50. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kidulių seniūnijoje, Voverių kaime, Aušros g. 2,
nuomos viešojo konkurso būdu.
51. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kudirkos Naumiestyje, P.Mašioto g. 35, nuomos
viešojo konkurso būdu.
52. Dėl pritarimo projektui „Kukarskės globos namų gyventojų gyvenimo kokybės
gerinimas“.
53. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės tarybos ir mero 2017 metų veiklos ataskaitai.
54. Dėl pritarimo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 metų veiklos
ataskaitai.
Eglė Dragūnaityte. Nusišalinu nuo sprendimo projektų Nr. 11. „Dėl pritarimo Šakių rajono
Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai“ ir Nr. 14 „Dėl pritarimo
Šakių rajono Kidulių pagrindinės mokyklos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai.“, nes tai yra mano
tiesioginių vadovų ataskaitos.
Tautvydas Šukys. Nusišalinu nuo sprendimo projektų Nr. 47 „Dėl panaudos sutarties su
asociacija Voniškių kaimo bendruomenės centru nutraukimo“ ir Nr. 48 „Dėl nekilnojamojo turto,
esančio Plokščių seniūnijoje, Voniškių kaime, Saulėtekio g. 2, perdavimo asociacijai Voniškių kaimo
bendruomenės centrui pagal panaudos sutartį“, nes esu šios asociacijos pirmininkas.
Antanas Burkšaitis. Nusišalinu nuo sprendimo projektų Nr. 2 „Dėl pritarimo Šakių rajono
Lukšių Vinco Grybo gimnazijos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai“ ir Nr. 17 „Dėl pritarimo Šakių
rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai“.
Paulius Puskunigis. Nusišalinu nuo sprendimo projekto Nr. 17 „Dėl pritarimo Šakių rajono
savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai“, nes dirbu šioje
įstaigoje.
Rasita Grincevičienė. Nusišalinu nuo sprendimo projekto Nr. 54 „Dėl pritarimo rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai“, nes tai yra mano sutuoktinio
veiklos atskaita.
NUTARTA. Leisti tarybos nariams nedalyvauti svarstant atitinkamus sprendimų projektus.
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
1. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių „Žiburio“ gimnazijos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai
klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-64).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
Iš posėdžių salės išėjo tarybos narys Antanas Burkšaitis. Toliau posėdyje dalyvauja 22
tarybos nariai.
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2. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos vadovo 2017 metų
veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-65).
BALSAVO: „už“ – 22 (vienbalsiai).
Į posėdžių salę grįžo tarybos narys Antanas Burkšaitis. Toliau posėdyje dalyvauja 23 tarybos
nariai.
3. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos
vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-66).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
4. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos vadovo 2017 metų veiklos
ataskaitai klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-67).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
5. SVARSTYTA. Pritarimo Žvirgždaičių progimnazijos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai
klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-68).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
6. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro vadovo
2017 metų veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-69).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
7. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro vadovo
2017 metų veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-70).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
8. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro vadovo
2017 metų veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-71).
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BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
9. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro vadovo
2017 metų veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-72).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
10. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių „Varpo“ mokyklos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai
klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-73).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
Iš posėdžių salės išėjo tarybos narė Eglė Dragūnaitytė. Toliau posėdyje dalyvauja 22 tarybos
nariai.
11. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos vadovo 2017
metų veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-74).
BALSAVO: „už“ – 22 (vienbalsiai).
Į posėdžių salę grįžo tarybos narė Eglė Dragūnaitytė. Toliau posėdyje dalyvauja 23 tarybos
nariai.
12. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono Slavikų pagrindinės mokyklos vadovo 2017 metų
veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-75).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
13. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono Sintautų pagrindinės mokyklos vadovo 2017 metų
veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
Irena Haase. Ar mokykla pateikusi prašymą skirti lėšų priešmokyklinio ir ikimokyklinio
skyriaus „Vyturėlis“ tvoros pakeitimui?
Vytautas Strolys. Prašymas pateiktas dar prieš svarstant savivaldybės biudžetą. Buvo
pasakyta, kad prašymas bus svarstomas patvirtinus biudžetą.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-76).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
Iš posėdžių salės išėjo tarybos narė Eglė Dragūnaitytė. Toliau posėdyje dalyvauja 22 tarybos
nariai.
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14. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono Kidulių pagrindinės mokyklos vadovo 2017 metų
veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
Irena Haase. Ataskaitoje paminėta problema dėl psichologo. Kokiam mokinių skaičiui 2017
metais reikėjo psichologo pagalbos?
Robertas Sakas. Maždaug apie 10 proc. (10-15 vaikų) mokyklos mokinių psichologo reikėtų.
Šiuo klausimu yra dirbama ir tikimasi, kad mokykloje psichologo etatas, ar pusė etato bus. Dabar
bendradarbiaujama su Pedagogine psichologine tarnyba.
Irena Haase. Ataskaitoje minima, kad neįgyvendintas uždavinys - Sukurti geros pamokos
modelio aprašą, parengti geros pamokos kriterijus. Šio klausimo svarstymas paliktas metodinei
tarybai. Kodėl tai buvo neįgyvendinta, kur buvo kreiptasi ir ką šiuo klausimu patarė Švietimo ir sporto
skyrius?
Robertas Sakas. Mokyklos tikslas yra geros pamokos koncepcija ir apie tai diskutuojama
metodiniuose rateliuose. Sieksime 2018 metais šią problemą išspręsti.
Irena Haase. Uždavinyje „Užtikrinti mokinių emocinę ir socialinę brandą, skatinti
pageidaujamą elgesį“ nurodėte, jog „Greta socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo buvo suteikta
individuali bei grupinė pagalba socialinių ir pedagoginių problemų turintiems mokiniams,
mokytojams ir tėvams“. Kokie tai atvejai su mokytojais ir kaip tai yra išspręsta?
Robertas Sakas. Diskusijos, seminarai, kad mokytojams būtų lengviau dirbti su didėjančiu
vaikų skaičiumi iš asocialių šeimų.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-77).
BALSAVO: „už“ – 22 (vienbalsiai).
Į posėdžių salę grįžo tarybos narė Eglė Dragūnaitytė. Toliau posėdyje dalyvauja 23 tarybos
nariai.
15. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro
vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-78).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
16. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos
vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-79).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
Iš posėdžių salės išėjo tarybos nariai Paulius Puskunigis ir Antanas Burkšaitis. Toliau
posėdyje dalyvauja 21 tarybos narys.
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17. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centro
vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
Irena Haase. Ar Centras negalėtų organizuoti šaškių ir šachmatų būrelius?
Roma Paškevičiūtė. Jeigu atsirastų treneris, kuris norėtų tokį darbą dirbti, mes jam darbo
sąlygas sudarysime.
Ramūnas Kaunas. Ar kas nors yra daroma, kad būtų mergaičių krepšinio komanda?
Roma Paškevičiūtė. Lietuvoje mergaičių krepšinio nebelieka, tad mes nesiryžtame to daryti.
Mūsų sportiniai būreliai turi dalyvauti varžybose. Paprastieji būreliai veikia mokyklose.
Martinas Eimutis. Ar nebūtų galimybės skirti patalpas norintiems žaisti smiginį?
Roma Paškevičiūtė. Tokios patalpos neturime, nes jai reikia aukščio ir erdvės.
Arūnas Tarnauskas. Per projektą gavote turto, kurį dabar valdote. Bet 2017-2018 metais jiems
baigėsi garantinis aptarnavimas. Ar neturite problemų su atliktų aikštelių ir baseino kokybe? Jeigu
problemų turėjote, ką tuo klausimu darėte?
Roma Paškevičiūtė. Baseino garantinis aptarnavimo laikotarpis jau pasibaigė, nes buvo 5
metai. Baigiame pakeisti visą baseino įrangą, siurblius, kalibratorius. Aikštelės trūkumų dar nėra.
Viską keičiame savo jėgomis iš surinktų lėšų.
Ramūnas Kaunas. Jau ne kartą keitėte baseino įrangą. Kiek laiko jai suteikiama garantija?
Roma Paškevičiūtė. Kai kam duodama 3 metai, tačiau mes taupydami įrangą pakeitėme po 4
metų.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-80).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
Į posėdžių salę grįžo tarybos nariai Paulius Puskunigis ir Antanas Burkšaitis. Toliau posėdyje
dalyvauja 23 tarybos nariai.
18. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono meno mokyklos vadovo 2017 metų veiklos
ataskaitai klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-81).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
19. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ vadovo 2017 metų veiklos
ataskaitai klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-82).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
20. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ vadovo 2017 metų veiklos
ataskaitai klausimas.
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Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-83).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
21. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono Gelgaudiškio vaikų darželio „Eglutė“ vadovo 2017
metų veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
Dinara Gudaitienė. Ataskaitoje rašoma, kad audito išvados yra įgyvendintos. Auditas vyko
2017 metais. Poauditinė išvada pateikta 2018 metais. Kuo remiantis rašėte, kad audito išvados
įvykdytos, nors poauditinėje ataskaitoje parašyta, jog neįvykdytos?
Vilma Vidrienė. Aš prieštaravau auditorės išvadoms. Pagrindžiau pagrįstais faktais, bet į
mano prašymą administracijoje nebuvo atsižvelgta. Aš teigiau, kad audito išvados prieštarauja teisės
aktams, tad poauditinė išvada taip pat negali būti tiksli.
Irena Haase. Įvardinkite konkrečiai, kokias rekomendacijas įvykdėte, tačiau jos prieštarauja
poauditinėje išvadoje pateiktoms rekomendacijoms? Įvardinkite, kur auditorė klysta.
Vilma Vidrienė. Poauditinės veiklos tikrinimo ataskaitoje nepagrįstai pateikiamos
neįgyvendintos rekomendacijos. Visi dokumentai, kurie reglamentuoja mūsų darželio veiklą, atitinka
teisės aktus. Ataskaitoje, kaip neįgyvendinta rekomendacija, įvardinta, kad dokumentai,
reglamentuojantys darželio veiklos organizavimą, neatitinka teisės aktų reikalavimus. Noriu pagrįsti,
kad jie tikrai atitinka. Ir įstaigos nuostatai, ir darbo tvarkos taisyklės, ir pareigybių aprašymai, ir
įstaigos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas yra parengtas
vadovaujantis teisės aktais ir jiems neprieštarauja. Viešųjų pirkimų procedūros įstaigoje taip pat
vykdomos teisės aktų nustatyta tvarka ir juos atitinka. Auditorė buvo užsiminusi dėl skolų
išreikalavimo. Tai noriu pabrėžti, kad skolos už vaikų ugdymą ir išlaikymą yra išreikalaujamos
savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Šiai dienai turime 329 Eur skolą.
Edgaras Pilypaitis. Kaip yra nustatyta savivaldybės tarybos tvarkoje? Per kiek laiko yra
įteikiamas pranešimas dėl skolos ir kada jūsų darželyje tai buvo padaryta?
Vilma Vidrienė. Pagal Mokesčių dydžio už vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio,
priešmokyklinio ugdymo programas išlaikymo ir nustatymo mokėjimo tvarkos aprašo 14, 15 punktus
ir jeigu vaikas dėl nepateisinamos priežasties, t.y. jeigu vaikas nesumoka už ugdymą 2 mėnesius, aš
kaip įstaigos vadovas turiu teisę išbraukti vaiką iš sąrašų. Bet prieš tai turiu jį įspėti.
Edgaras Pilypaitis. Kada buvo parašyti įspėjimai?
Vilma Vidrienė. Šiuo metu skola yra tik už vieno vaiko lankymą 134 Eur ir pranešimas, dėl
įspėjimo, kad bus pašalintas iš darželio įteiktas kovo 6 d.
Eglė Dragūnaitytė. Kodėl esant eilėje vaikų, kurie nepatenka į ugdymo įstaigą, darželyje yra
sumažėjęs ugdytinių skaičius?
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Vilma Vidrienė. Skaičius nėra sumažėjęs. Vaikų mes galime priimti tiek, kiek mums leidžia
teisės normos, t.y. higienos normos, kurios reglamentuoja vaikų skaičių ugdymo įstaigose. Šiuo
momentu mes turime maksimalų vaikų skaičių. Daugiau neturiu teisės priimti, nes viršysime leistinas
normas.
Edgaras Pilypaitis. Šiandien teiktoje ataskaitoje parašyta, kad 2017 metais ugdėsi 78
ugdytiniai. Kokie buvo 2016 metų skaičiai? Aš galiu pasakyti – 84. Kas pasikeitė teisės aktuose, kad
šis skaičius neatitinka? 2015 metais lankydamasis jūsų įstaigoje siūliau aptarti galimybę
priešmokyklinukų grupę iškelti į tuštėjančią pagrindinę mokyklą ir padaryti grupę tėvams, nes pagal
vakar pateiktas žinias į darželį laukia 29 vaikai.
Vilma Vidrienė. Iš viso pateikti 29 prašymai, tačiau dabar eilėje laukia 7 vaikai. Kituose
prašymuose yra nurodyta, kad tarkim darželį norėtų lankyti nuo 2018-09-01. 2016 metais vaikų
skaičius buvo didesnis nei 2017 metais, nes į mažiausiųjų grupę priimti vaikai mažesnio amžiaus, t.y.
2-3 metų. Higienos normos reglamentuoja, kad į šią grupę leidžiama priimti mažesnį vaikų skaičių.
Edgaras Pilypaitis. Kur yra priėmimo į darželį tvarka, kad visiems būtų aišku kada ir kaip
daroma atranka į darželį? Tarkim 4-5 metų vaikas nepatenka, o jūs renkatės 2-3 metų vaikus.
Raminta Jakelaitienė. Audito ir poauditinėje ataskaitose yra pateikta, kad tam tikrų
neatitikimų vis dėl to yra, todėl siūlyčiau direktorei į tai atsižvelgti, o dabar baigti diskusijas šiuo
klausimu. Siūlau dėl ataskaitos susilaikyti.
Edgaras Pilypaitis. Nustatytų teisės aktų reikia laikytis. Tam yra institucijos ir patikrinimai.
Jeigu yra pasakoma, kad yra tam tikrų neatitikimų, tai pirmiausiai reikia kalbėtis ir ieškoti, kaip tuos
dalykus išspręsti.
NUSPRĘSTA. Nepritarti sprendimo projektui.
BALSAVO: „už“ – 6, „prieš“ – 4, „susilaikė“ – 13.
22. SVARSTYTA. Sutikimo reorganizuoti Paluobių mokyklą-daugiafunkcį centrą ir
reorganizavimo sąlygų paskelbimo klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-84).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
23. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-51
„Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ir pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo
klasių komplektavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
Dinara Gudaitienė. Šakių „Žiburio“ gimnazijoje siūloma leisti komplektuoti 4 klases su 104
mokiniais. Ar tai neatsilieps visoms rajono dešimtmetėms mokykloms?
Elvydas Pauliukėnas. Tai yra išanalizuota. Atsižvelgiant į jau gautus prašymus kitoms
mokykloms nesugadiname jokių reikalų.
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Edgaras Pilypaitis. Kitose mokyklose, nesvarbu koks būtų priimtas sprendimas, pilnai klasės
nekomplektuojamos ir reikės išimčių, išskyrus Gelgaudiškio mokyklą.
Raminta Jakelaitiene. Buvo gautas Šakių „Varpo“ mokyklos bendruomenės kreipimasis, kuris
rodo, kad vis tik diskusijų trūko ir šis klausimas nebuvo išsamiai analizuotas, tačiau skaičiai kalba
patys už save ir nepritarimas šiam projektui būtų supriešinimo įnešimas. Žinau, kad buvo susirinkusi
„Varpo“ mokyklos bendruomenė pokalbiui, ar kas nors pasikeitė šiuo klausimu?
Vitas Daniliauskas. Mums yra žinoma tik tai, kad Šakių „Žiburio“ gimnazijoje paduotas 101
prašymas, iš jų 85 iš mūsų mokyklos. Mes turime 104 mokinius, tai pas mus lieka 19 mokinių.
Diskusija dėl mokyklos strategijos turėjo prasidėti dar praėjusiais metais. Mes tokios diskusijos
laukiame, kad tai būtų pasakyta plačiau, ne vien mūsų mokykloje. Ar Šakiams reikia progimnazijos,
ar gimnazijos ir dešimtmetės mokyklos?
Edgaras Pilypaitis. Mes nedarome, kad Šakių „Varpo“ mokykloje liktų tik vienas IX klasės
komplektas. Tegul jie būna trys, tačiau ne mūsų valioje nuspręsti, kur vaikams eiti. Aš esu kalbėjęs
su trimis bendruomenėmis, t.y. Šakių „Varpo“, „Žiburio“ pedagogų ir tėvų. Rezultatas 2-1 „Žiburio“
naudai.
Mindaugas Tarnauskas. Ar į Šakių „Varpo“ bendruomenės kreipimąsi buvo atsakyta?
Vitas Daniliauskas. Raštu atsakyta nebuvo, tačiau susitikimuose atsakyta buvo.
Mindaugas Tarnauskas. Rašte buvo pateikta nemažai klausimų, tad gal būtų galima į juos
atsakyti viešai?
Edgaras Pilypaitis. Rašte buvo siūlomas laikas dėl susitikimo, kuris mūsų nuomone yra
reikalingas. Atsakymą padiktuos šiandien tarybos priimtas sprendimas.
Raminta Jakelaitienė. Siūlau šį klausimą atidėti, susitikti su bendruomene ir išdiskutuoti viską
taip, kad visiems būtų aišku.
Edgaras Pilypaitis. Rugsėjo pradžioje mes vėl svarstysime komplektų skaičių atsižvelgdami į
realią situaciją. Mes esame įpareigoti pirmame ketvirtyje patvirtinti būsimų mokslo metų komplektų
skaičių. Tokiu atveju aš iš vis siūlyčiau atsisakyti 16 punkto, neriboti ir kaip žmonės pasirinks, taip
ir bus.
Rasita Grincevičienė. Nepriimdami šio sprendimo mes panaikiname vaiko ir tėvų teisę
pasirinkti. Siūlau balsuoti ir priimti šiuos pasiūlymus, o tada galvoti, kame yra problema.
Irena Haase. Siūlau pritarti sprendimo projektui, nes pats gyvenimas tai diktuoja. Pernai buvo
pateikti apie 104 prašymai į Šakių „Žiburio“ gimnaziją. Taryba leido, kad komplektuoti tik tris klases.
Liko nepriimtų vaikų. Šiais metais vėl yra 104 prašymai, vadinasi poreikis Šakių „Žiburio“
gimnazijoje yra. Kodėl mes turime nepatenkinti vaikų poreikio, ir nesuteikti galimybės mokytis ten,
kur jie nori. Gal prioritetu laikykime vaikus ir jų šeimas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-85).
BALSAVO: „už“ – 15, „prieš“ – 1, „susilaikė“ – 7.
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Iš posėdžių salės išėjo tarybos narys Mantas Puskunigis. Toliau posėdyje dalyvauja 22
tarybos nariai.
24. SVARSTYTA. Bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio
bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2018/2019 mokslo metams klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas. Eilutėje „Plokščių
mokykla-daugiafunkcis centras“ skiltyje „IX“ siūloma įrašyti skaičių „1“ bei po lentele įrašyti sakinį
„Kaimo pagrindinėms mokykloms, mokykloms-daugiafunkciams centrams leidžiama komplektuoti
devintas klases, jeigu mokslo metų pradžioje jose yra 10 ir daugiau mokinių“.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-86):
1. eilutėje „Plokščių mokykla-daugiafunkcis centras“ skiltyje „IX“ įrašant skaičių „1“;
2. pastabose įrašant sakinį „Kaimo pagrindinėms mokykloms, mokykloms-daugiafunkciams
centrams leidžiama komplektuoti devintas klases, jeigu mokslo metų pradžioje jose yra 10 ir daugiau
mokinių“.
BALSAVO: „už“ – 19, „susilaikė“ – 3.
25. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ 2017
metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pritarimo vadovo 2017 metų ataskaitai ir 2018 metų
veiklos užduočių nustatymo klausimas.
Pranešėja Gintautas Vedegys, VšĮ „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ vadovas.
Irena Haase. Ataskaitoje minima, kad įstaigoje dirba 62 ugniagesiai, tačiau savanorių yra 53.
Kaip yra iš tiesų?
Gintautas Vedegys. Yra 6 piliečiai, kurie vykdo savanorišką veiklą ir jie nėra ugniagesiai. 52
yra ugniagesiai-savanoriai.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-87).
BALSAVO: „už“ – 22 (vienbalsiai).
26. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017
metų veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėja Asta Domeikienė, Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė. Komiteto metu buvo
paprašyta įvardinti tarnybos problemas. Viena iš problemų yra tai, kad mūsų veikla apibrėžta tik
Vietos savivaldos įstatyme. Kita – negalime skirti daug lėšų seminarams, nes padidėjo jų kainos.
Irena Haase. Ataskaitoje rašoma, kad pasigesta Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir
panaudojimo veiklos priežiūros ir kontrolės. Nurodyta, jog rekomendavote paskirti atsakingus
darbuotojus, kurie reguliariai kontroliuotų programų vykdymą ir kaip laikomasi sutarčių sąlygų ir
pan. Ar nurodyta rekomendacija įgyvendinta?
Asta Domeikienė. Taip.
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Irena Haase. Ataskaitoje nurodyta, kad susipažinote ir naujai įvertinote pokyčius nuo 2015 m.
spalio 31 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. susijusius su savivaldybės veikla ir organizacine struktūra, su
strateginio planavimo procesu ir viešųjų pirkimų organizavimu. Kaip šie punktai įvertinti?
Asta Domeikienė. Dėl administracinės struktūros iki 2016 m. gruodžio 30 d. rekomendacijos
buvo neįgyvendintos. Strateginio planavimo srityje buvo teiktos kelios rekomendacijos, viena iš jų
dėl strateginio planavimo programų sumažinimo ir ši rekomendacija įgyvendinta. Rekomendacija dėl
viešųjų pirkimų taisyklių viešinimo yra nebeaktuali, nes Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai leido
įstaigoms neįkelti viešųjų pirkimų taisyklių į bendrą informacinę sistemą.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-88).
BALSAVO: „už“ – 22 (vienbalsiai).
27. SVARSTYTA. Įgaliojimo suteikimo Šakių rajono savivaldybės merui klausimas.
Pranešėjas Ramūnas Venslovaitis, savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas.
Edgaras Pilypaitis. Komitete buvo pasiūlymas vietoj žodžio „ar“ įrašyti žodžius „ir/ar“.
Ramūnas Venslovaitis. Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme yra nuostata, kurioje yra
žodis „ar“. Siūlau palikti taip, kaip yra numatyta projekte.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-89).
BALSAVO: „už“ – 22 (vienbalsiai).
Skelbiama 10 minučių pertrauka.
Iš posėdžio išvyko tarybos nariai Laurynas Suodaitis, Mindaugas Tarnauskas, Tomas
Skaizgirys. Posėdyje toliau dalyvauja 19 tarybos narių.
28. SVARSTYTA. Žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei klausimas.
Pranešėja Laimutė Savukaitienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė.
Tautvydas Šukys. Savivaldybei įsigijus šį sklypą, kokie bus tolimesni žingsniai ir, ar šis plotas
nėra per didelis?
Laimutė Savukaitienė. Pagal savivaldybės patvirtintą bendrąjį planą ši teritorija, pagal
vykdomą ūkinę veiklą, galima inžinerinės infrastruktūros būdui priskirti. Tarybai priėmus sprendimą
ir Nacionalinei žemės tarnybai priėmus sprendimą išimti sklypą iš neprivatizuojamų sąrašo, reikės
atlikti visus kadastrų nuostatų reikalavimus.
Irena Haase. Kaip yra kitose seniūnijose, kuriose planuojama įrengti panašaus pobūdžio
aikšteles?
Laimutė Savukaitienė. Dar yra tik siūlymai ir rengiamos situacijų schemos pagal kiekvienos
seniūnijos plotus.
Tautvydas Šukys. Kokio dydžio ploto reikia tokioms aikštelės? Manau, kad 0,17000 ha plotas
yra didokas.
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Krištolaitis.
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kompostavimui.

Nes

nekompostuodami atliekų per metus sumokėti turėtume apie 17 000 Eur už jų išvežimą. Praėjusiais
metais atliekų buvo atrūšiuota 225 m3.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-90).
BALSAVO: „už“ – 18, „susilaikė“ – 1.
29. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir
nuostatų patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Evelina Domeikaitė-Dovydaitienė, savivaldybės administracijos vyriausioji
specialistė.
Edgaras Pilypaitis. Sveikatos taryba sudaryta iš asmenų, kurie patys dalyvauja su projektais.
Ar nesusidarys kliūčių priimti sprendimus kai bus nusišalinimai?
Evelina Domeikaitė-Dovydaitienė. Tarybos kadencijos laikas baigiasi kovo mėnesį.
Balsuojant už savo projektą jie negalės balsuoti ir turės nusišalinti.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-91).
BALSAVO: „už“ – 18, „susilaikė“ – 1.
30. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Evelina Domeikaitė-Dovydaitienė, savivaldybės administracijos vyriausioji
specialistė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-92).
BALSAVO: „už“ – 19 (vienbalsiai).
31. SVARSTYTA. Pavedimo Šakių rajono savivaldybės administracijai atlikti (vykdyti)
socialinės ir gamybinės infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijas
klausimas.
Pranešėja Ingrida Maksvytienė, Regioninės plėtros skyriaus strateginio planavimo specialistė,
atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-93).
BALSAVO: „už“ – 19 (vienbalsiai).
32. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. T-7 „Dėl
projektų „Lukšių gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ pakeitimo klausimas.
Pranešėja Ingrida Maksvytienė, Regioninės plėtros skyriaus strateginio planavimo specialistė,
atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-94).
BALSAVO: „už“ – 19 (vienbalsiai).
33. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-167
„Dėl projekto „Gelgaudiškio gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ pakeitimo klausimas.
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Pranešėja Ingrida Maksvytienė, Regioninės plėtros skyriaus strateginio planavimo specialistė,
atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-95).
BALSAVO: „už“ – 19 (vienbalsiai).
34. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-168
„Dėl projekto „Kudirkos Naumiesčio gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ pakeitimo klausimas.
Pranešėja Ingrida Maksvytienė, Regioninės plėtros skyriaus strateginio planavimo specialistė,
atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-96).
BALSAVO: „už“ – 19 (vienbalsiai).
35. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-117
„Dėl Lukšių kultūros centro teikiamų paslaugų tarifų nustatymo“ papildymo klausimas.
Pranešėja Aušra Slidziauskienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus
vedėjo funkcijas. Kai bus priimtas šis sprendimas turi būti parengta tvarka dėl patalpų panaudojimo
atsižvelgiant į jau sudarytą nuomos sutartį su operatoriumi.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-97).
BALSAVO: „už“ – 19 (vienbalsiai).
36. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T236 „Dėl Gelgaudiškio kultūros centro teikiamų paslaugų tarifų nustatymo“ pakeitimo klausimas.
Pranešėja Aušra Slidziauskienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus
vedėjo funkcijas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-98).
BALSAVO: „už“ – 19 (vienbalsiai).
37. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų
paslaugų kainų nustatymo klausimas.
Pranešėja Aušra Slidziauskienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus
vedėjo funkcijas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-99).
BALSAVO: „už“ – 19 (vienbalsiai).
38. SVARSTYTA. Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo, kapinių lankymo, kapavietės
pripažinimo neprižiūrima kapaviete ir kapavietės (kapo) identifikavimo Šakių rajono savivaldybėje
tvarkos aprašo patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Aušra Slidziauskienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus
vedėjo funkcijas. Komitetų posėdžių metu pasirinkta alternatyva, kad kapinių lankymo laikas
neribojamas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-100).
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BALSAVO: „už“ – 19 (vienbalsiai).
39. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės 2018-2020 metų vietinės reikšmės kelių priežiūros
ir plėtros programos patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Aušra Slidziauskienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus
vedėjo funkcijas. Atsižvelgiant į praėjusių metų trimetės programos tęstinumą Plokščių seniūnijai
Bažnyčios gatvei įrengti numatytą lėšų sumą 40 000 Eur perkelti į 2019 metus, 20 000 Eur į 2020
metus. 40 000 Eur paskirstyti Šakių seniūnijai (20 000 Eur Tilto gatvės įrengimui ir 20 000 Eur keliui
į Valiulius įrengimui).
Ramūnas Kaunas. Komisijoje buvo nuspręsta Miško gatvę daryti ne visą.
Aušra Slidziauskienė. Techninis projektas bus daromas visai gatvei ir techniniame projekte
bus numatyti gatvės įrengimo darbų etapai.
Valdas Stankūnas. Ar Plokščių bendruomenė supažindinta su padarytais pakeitimais?
Edgaras Pilypaitis. Pernai metais patvirtintoje kelių programoje 2018 metams nebuvo
numatytas objektas ir neskirta lėšų suma. Jeigu mes laikomės tęstinumo, tai šiais metais ši eilutė taip
pat lieka tuščia. Dar yra lėšų perviršis 109414 Eur pagal skiriamą seniūnijai sumą.
Tautvydas Šukys. Kas yra šio pakeitimo iniciatorius ir koks yra to teisinis pagrindas?
Edgaras Pilypaitis. Teisinio požiūrio čia nėra. Visos komisijos yra rekomendacinio pobūdžio.
Tai yra darbų tęstinumas.
Irena Haase. Plokščių seniūnijoje numatytas asfalto dangos įrengimas Kubilių kaimo Kalno
gatvėje. Kiek čia gyvena gyventojų, kuriems pagerės susisiekimo sąlygos?
Laimutė Miliūnienė. Gyvena 140 gyventojų.
Irena Haase. Anksčiau būdavo nurodomos kelio koordinatės, tačiau dabar to nėra.
Aušra Slidziauskienė. Koordinatės nurodomos tik objektų sąraše, kuris tvirtinamas kasmet.
Tautvydas Šukys. Ar seniūnijoms skirstomų lėšų proporcingumas nepažeidžiamas?
Aušra Slidziauskienė. Lėšos skiriamos 50 proc. nuo gyventojų skaičiaus, 50 proc. nuo
kelių/gatvių ilgio. Taip pat yra susumuotos 5 metus seniūnijoms skirtos lėšos.
Dinara Gudaitienė. Ar su seniūnija pakeitimai buvo derinti?
Laimutė Miliūnienė. 2017 metais buvo priimtas prioritetų skaičiavimas. Kad šios gatvės
nelieka šių metų programoje man žinoma nebuvo.
Edgaras Pilypaitis. Ar jūs žinojote, kad praėjusiais metais patvirtintoje programoje šios gatvės
iš vis nebuvo?
Laimutė Miliūnienė. Ne, nežinojau. Ir tai, kad kažkas perviršyta, kad kažkas nedagauta yra
naujiena.
Romas Pukinskas. Valiulių kelio įrengimui šiais metais skirta 70 000 Eur. Ar lėšų užtenka
pirminiam etapui padaryti?
Aušra Slidziauskienė. Bendra objekto vertė numatyta su asfaltu - 193 000 Eur.
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NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-101):
1. skiltyje „Plokščių seniūnija“ eilutės „Asfalto dangos įrengimas Plokščių k. Bažnyčios g.“
skiltyje „2019“ įrašant skaičių „40,00“, skiltyje „2020“ įrašant skaičių „20,00“;
2. skiltyje „Šakių seniūnija“ eilutės „Asfalto dangos įrengimas Gotlybiškių k. Tilto g.“ grafoje
„2018“ įrašant skaičių „120,00“, grafoje „2019“ įrašant skaičių 120,00“;
3. skiltyje „Šakių seniūnija“ eilutės „Asfalto dangos įrengimas Valiulių k. Valiulių g.“ grafoje
„2018“ įrašant skaičių „70,00“.
BALSAVO: „už“ – 11, „susilaikė“ – 8.
40. SVARSTYTA. Bendrus interesus tenkinančių vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų
maršrutų sąrašo patikslinimo ir keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutarties
sudarytos su uždarąja akcine bendrove „Šakių autobusų parkas“ galiojimo pratęsimo klausimas.
Pranešėja Aušra Slidziauskienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus
vedėjo funkcijas.
Tautvydas Šukys. Ar buvo analizuota situacija mokinių parvežimo iš būrelių?
Irena Rudzkienė. Svarstant maršrutus pirmasis poreikis buvo moksleivių pavėžėjimas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-102):
1. pakeičiant sprendimo projekto numeraciją (vietoj buvusių 4 punktų priimti su 5 punktais);
2. įrašant naują punktą „2. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punktas įsigalioja 2018 m. birželio
1 d.“;
3. 5 punktą papildant žodžiais „Nuo 2018 m. birželio 1 d.“.
BALSAVO: „už“ – 19 (vienbalsiai).
41. SVARSTYTA. Ilgalaikės paskolos ėmimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-103).
BALSAVO: „už“ – 19 (vienbalsiai).
42. SVARSTYTA. Turto perdavimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-104).
BALSAVO: „už“ – 19 (vienbalsiai).
43. SVARSTYTA. Turto perdavimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-105).
BALSAVO: „už“ – 19 (vienbalsiai).
44. SVARSTYTA. Turto perdavimo rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-106).
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BALSAVO: „už“ – 19 (vienbalsiai).
45. SVARSTYTA. Turto nurašymo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-107).
BALSAVO: „už“ – 18, „susilaikė“ – 1.
46. SVARSTYTA. Panaudos sutarties su Valstybine teritorijų planavimo ir statybos
inspekcija prie Aplinkos ministerijos nutraukimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-108).
BALSAVO: „už“ – 19 (vienbalsiai).
Iš posėdžių salės išėjo tarybos narys Tautvydas Šukys. Toliau posėdyje dalyvauja 18 tarybos
narių.
47. SVARSTYTA. Panaudos sutarties su asociacija Voniškių kaimo bendruomenės centru
nutraukimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-109).
BALSAVO: „už“ – 18 (vienbalsiai).
48. SVARSTYTA. Nekilnojamojo turto, esančio Plokščių seniūnijoje, Voniškių kaime,
Saulėtekio g. 2, perdavimo asociacijai Voniškių kaimo bendruomenės centrui pagal panaudos sutartį
klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-110).
BALSAVO: „už“ – 18 (vienbalsiai).
Į posėdžių salę grįžo tarybos narys Tautvydas Šukys. Toliau posėdyje dalyvauja 19 tarybos
narių.
49. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų, esančių Kriūkų seniūnijoje, Gerdžiūnų kaime,
Liepų g. 12, perdavimo asociacijai Gerdžiūnų bendruomenei pagal panaudos sutartį klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-111).
BALSAVO: „už“ – 19 (vienbalsiai).
50. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų, esančių Kidulių seniūnijoje, Voverių kaime,
Aušros g. 2, nuomos viešojo konkurso būdu klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-112).
BALSAVO: „už“ – 19 (vienbalsiai).
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51. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų, esančių Kudirkos Naumiestyje, P.Mašioto g. 35,
nuomos viešojo konkurso būdu klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-113).
BALSAVO: „už“ – 19 (vienbalsiai).
52. SVARSTYTA.

Pritarimo projektui „Kukarskės globos namų gyventojų gyvenimo

kokybės gerinimas“ klausimas.
Pranešėja Leonora Pocevičiūtė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-114).
BALSAVO: „už“ – 18, „susilaikė“ – 1.
53. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono savivaldybės tarybos ir mero 2017 metų veiklos
ataskaitai klausimas.
Pranešėjas Edgaras Pilypaitis, savivaldybės meras.
Rima Rauktienė. Ataskaitoje užsimenama apie inventorizavimą. Noriu paklausti, ar jau
inventorizaciją baigėte ir nuo kada savo veiklą galėtumėte vertinti kaip savarankišką, kurią mes
galėtume vertinti kaip jūsų veiklą?
Edgaras Pilypaitis. Ataskaita, kurią mes vertiname, yra pusės metų darbas. Kai startuos nauja
administracijos struktūra, nuo tada bus galima pradėti reikalauti atsakomybės už nepadarytus darbus.
Kai yra priimti tam tikri sprendimai, kurių negalima pakeisti, nes jie buvo priimti dar 2014 metais,
tai gal ir yra tam tikra pelkė, nes ateini dirbti ir nieko negali pakeisti. Tai nėra vien darbuotojų
neveiklumas, tačiau ir tam tikros įstatyminės bazės trūkumai.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-115).
BALSAVO: „už“ – 19 (vienbalsiai).
Iš posėdžių salės išėjo tarybos narė Rasita Grincevičienė. Toliau posėdyje dalyvauja 18
tarybos narių.
54. SVARSTYTA. Pritarimo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 metų
veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėjas Dainius Grincevičius, savivaldybės administracijos direktorius. Tarybai teikiu
savo veiklos ataskaitą, kurią sudaro visų administracijos skyrių ir seniūnijų ataskaitos. Manau, kad
nėra nustatytų formų, kokia ta ataskaita privalo būti. Todėl šiais metais teikiu tai, ką pateikė minėti
vadovai pagal seniai nusistovėjusią tvarką ir tik jie patys gali tiksliai atsakyti už savo pateiktą tekstą
ir skaičius. Manau, jie visi yra pasiruošę atsakyti į jums kylančius klausimus. Galvoju, kad kitais
metais ataskaita turės būti labiau apibendrinta ir informatyvesnė, kad kiekvienas rajono gyventojas
suprastų, ką administracija nuveikė per metus. Todėl darbus dėl naujo ataskaitos formato pradėsime
kuo anksčiau.
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Administracijos direktoriaus pareigose esu nuo 2017 m. birželio 20 d. Pradėjęs savo veiklą
supratau, kad savivaldybės administracijoje reikia kitokio – efektyvesnio, komandinio – darbo,
pradėjau jį organizuoti kiek kitaip. Pirmiausiai administracijoje pabandžiau sukurti aplinką, kurioje
būtų malonu dirbti, sau pritaikiau atvirų durų praktiką tiesiogine prasme, stengiausi bendrauti
asmeniškai su visais, ne vien per jų vadovus, skatinau iniciatyvas. Kartu su rajono vadovais,
pradėjome rengti pasitarimus skyrių vedėjams pagal jų veiklos sritis, ypatingą dėmesį pradėjome
skirti projektams, nes, mūsų nuomone, tai yra pinigai, kurie turi pasiekti visus rajono gyventojus, o
ne tenkinti siaurus interesus, vieną kartą per savaitę susitinkame su savivaldybės uždarųjų akcinių
bendrovių vadovais, tariamės, kokios yra problemos, ką reikėtų spręsti pirmiausia. Sutaupius pinigų
nuo numatytų darbų pirkimų, sutvarkėme V.Kudirkos gatvės šaligatvius, pritaikydami juos
neįgaliesiems patogiai judėti, su minimaliomis sąnaudomis sutvarkėme Sudargo pagrindinės
mokyklos stogą, nusausinome Šakių vaikų darželio „Klevelis“ kiemą ir įvažiavimą į jį iš Šaulių
gatvės, laikinai išsprendėme paviršinio vandens patekimą į Vasario16-osios gatvę prie Varpo
mokyklos, įrengėme šildymą Zyplių dvaro arklidėse. Tai tik keletas darbų, kurie turėjo būti padaryti
iki pabaigos jau prieš keletą metų. Įsisenėjusias problemas spręsime ir toliau, o naujai pradėtus darbus
atliksime kokybiškai, kad nereikėtų ateinantiems pabaiginėti.
2017 m. savivaldybėje pradėjome organizuoti tradicinius Verslo pusryčius, jų metu su
verslininkais aptariame rajono situaciją, Verslo plėtros strategiją, pirmą mėnesio antradienį
susitinkame su rajono seniūnais. 2017 m. pradėtus darbus tęsime ir toliau, atsižvelgdami į
svarbiausius uždavinius, numatytus rajono strateginiame plane.
Noriu padėkoti visiems savivaldybės administracijos darbuotojams, seniūnams už nuoširdų ir
sąžiningą darbą. Tik nuo viso kolektyvo darbo priklauso gyventojų aptarnavimo kokybė, žmonėms
rūpimų klausimų sprendimo operatyvumas. Savivaldybės tarybai dėkoju už sklandų savivaldybės
administracijos teiktų savivaldybės tarybos sprendimų priėmimą.
Dinara Gudaitienė. Kodėl UAB „Šakių komunalinis ūkis“ direktoriui buvo išmokėta išeitinė,
nors jo ataskaita ir buvo praėjusiais metais nepatvirtinta, o Slavikų seniūnui išeitinė nebuvo išmokėta?
Dainius Grincevičius. Viskas buvo padaryta įstatymo nustatyta tvarka.
Dinara Gudaitienė. Kodėl iki šios dienos neskelbiamas UAB „Šakių komunalinis ūkis“
direktoriaus pareigoms užimti konkursas?
Dainius Grincevičius. Yra patvirtintas pareigybės aprašymas. Nebuvo vadovų skyrimo
tvarkos. Kai ji bus paskelta TAR, tada skelbsime konkursą.
Juozas Puodžiukaitis. Automobiliuose įdiegta kelių stebėjimo sistema. Kiek nustatyta
pažeidimų?
Dainius Grincevičius. Nenustatyta.
Edgaras Pilypaitis. Sistema leidžia kontroliuoti ne tik kelionės eigą, bet užpildyti kelionės
lapus, kuro nurašymus.
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Juozas Puodžiukaitis. Koks jūsų požiūrius į žemės ūkio reikšmę rajono biudžetui?
Dainius Grincevičius. Toks pats kaip ir į visą verslą.
Juozas Puodžiukaitis. Žemės ūkis yra didžiausias rajono darbdavys ir ataskaitoje man trūksta
analizės. Viena žemės ūkio bendrovė fizinių pajamų mokesčio sumoka 180 000 Eur, Sodrai – 565 000
Eur, žemės nuomos mokesčio – 71 000 Eur.
Ramūnas Kaunas. Ar visi automobiliai suženklinti?
Dainius Grincevičius. Automobiliai visi suženklinti.
Edgaras Pilypaitis. Jeigu žinote tikslų atvejį įvardinkite jį, nes mes nežinome.
Ramūnas Kaunas. UAB „Šakių šilumos tinklai“.
Irena Haase. Siūlau atkreipti dėmesį į tarybos sprendimo aiškinamojo rašto 3 punkto pildymą,
nes dabar tai daroma labai abstrakčiai. Taip pat tarybos veiklos reglamente numatyta, kad suderinimas
turi būti ne tik kalbos tvarkytojo, bet ir teisininko.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-116).
BALSAVO: „už“ – 18 (vienbalsiai).
***
SVARSTYTA. Rezoliucija. Dėl vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 14, 16, 20 ir 27
straipsnių pakeitimo bei papildymo 271 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIIP-1686.
Šakių rajono savivaldybės taryba, susipažinusi su Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo Nr. I-533 14, 16, 20 ir 27 straipsnių pakeitimo bei papildymo 271 straipsniu įstatymo
projektu Nr. XIIIP-1686 (toliau-Projektas), siūlo jam nepritarti, nes įstatymo projektas prieštarauja
Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Pagal Konstituciją negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo,
pagal kurį sprendimų, Konstitucijoje priskirtų savivaldybės kompetencijai, kontrolę atliktų išimtinai
tik Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, kuri nėra ir negali būti atskaitinga savivaldybių
taryboms.
Pabrėžiame, jog neatsiejamas valdymo proceso elementas yra kontrolė. Vietos savivaldos
teisę įgyvendinančios institucijos bus nepajėgios šios teisės įgyvendinti neturėdamos atskaitingo ir
niekam tiesiogiai nepavaldaus išorės kontrolės mechanizmo.
Teikiamu projektu būtų suvaržoma savivaldybių teisė savarankiškai tvarkyti ir kontroliuoti
savo biudžetų vykdymą per savivaldybės tarybai atskaitingą instituciją – savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybą.
Projektu būtų pažeista Lietuvos Respublikos Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta
savivaldybės teisė veikti laisvai ir savarankiškai. Be kita ko, minėtu klausimu ne kartą yra pasisakęs
ir Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas 2000 m. birželio 13 d., 2001 m. birželio 28 d., 2002 m.
gruodžio 24 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimuose.
Šiuo metu Lietuvoje galiojantis savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų teisinis
reglamentavimas atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Europos vietos savivaldos chartijos ir
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Tarptautinės aukščiausių kontrolės institucijų organizacijos (INTOSAI) Limos deklaracijos
nuostatas.
Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos kontroliuoja savivaldybės vykdomosios institucijos
– administracijos direktoriaus (jo pavaduotojo) ir kitų viešojo sektoriaus subjektų veiklą ir už atliktos
kontrolės rezultatus atsiskaito savivaldybės atstovaujamajai institucijai – tarybai. Savivaldybės
kontrolierius – įstaigos vadovas (ne politinio pasitikėjimo pareigūnas), priimamas konkurso tvarka,
jo statusą, pareigas ir teises nustato Valstybės tarnybos įstatymas, o savivaldybės taryba, turėdama
įgaliojimus skirti kontrolierių į pareigas, nustatyti jam darbo užmokestį, suteikti kvalifikacinę klasę
ir atlikti kitas darbdavio pareigas, privalo veikti taip, kaip nustato teisės normos. Iš esmės taryba turi
imperatyvius įpareigojimus, o ne diskreciją kontrolieriaus tarnybos santykių kontekste, todėl
kontrolierius nelaikomas pavaldžiu tarybai, o tik atskaitingu.
Lietuvos Konstitucijoje nėra nuostatų, skirtų savivaldybės kontrolei apibrėžti, tačiau Vietos
savivaldos įstatyme įtvirtintas valdžių padalinimo principas suponuoja, kad savivaldybių kaip ir
valstybės kontrolės institucijų sistema formuojama ne politiniu, bet profesiniu pagrindu. Savivaldybių
kontrolieriams taikomas apolitiškumo atliekant pareigas reikalavimas. Nustatomi profesinio
tinkamumo reikalavimai. Svarbia savivaldybių kontrolierių nepriklausomumo garantija laikytina ir
tai, kad savivaldybės tarybos kontrolės komiteto primininko postas pagal Vietos savivaldos įstatymą
numatomas savivaldybės tarybos opozicijai.
Projekte numatytas savivaldybių kontrolės komitetų teisių susiaurinimas, eliminuojant 4 iš
devynių kontrolės komiteto kompetencijų, nurodytų Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4
dalyje, o likusias susiaurinant, opozicijos vadovaujamą kontrolės komitetą paliktų statistiniu tarybos
daugumos vykdomos politikos stebėtoju ir sugriautų nusistovėjusią politinę tradiciją vietos
savivaldoje.
Prašome įvertinti išdėstytus motyvus ir į juos atsižvelgti.
NUTARTA. Pritarti rezoliucijos tekstui ir jį išsiųsti Lietuvos Respublikos Seimui.
BALSAVO: „už“ – 19 (vienbalsiai).
***
Tautvydas Šukys. Šakių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2018 m. kovo 12 d.
posėdžio metu buvo priimtas protokolinis sprendimas Nr. TE-01, kuriuo buvo nuspręsta nepradėti
tolimesnio tyrimo pagal 2018-02-19 anoniminį skundą dėl tarybos nario Lauryno Suodaičio veiksmų
nagrinėjimo, tačiau rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos narių, kaip komisijos pirmininkas,
buvau įpareigotas gerbiamiems tarybos nariams priminti, kad esame mūsų krašto žmonių išrinkti
atstovai, todėl labai svarbu atsakingai laikytis teisės aktų nuostatų ir tokiu būdu rodyti deramą pavyzdį
rajono gyventojams.
Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo
5 straipsnio 2 dalimi gyvenamųjų namų savininkams ar už namų eksploatavimo organizavimą
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atsakingiems asmenims yra nustatyta prievolė nuo 7 iki 22 val. Iškelti Lietuvos valstybinę vėliavą
valstybės švenčių dienomis, t. y. vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, kovo 11-ąją –
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną ir liepos 6-ąją – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo
karūnavimo) dieną.
Taip pat, naudodamasis proga, kolegoms tarybos nariams, noriu priminti, kad viena iš
savivaldybės tarybos Etikos komisijos priskirtų funkcijų yra analizuoti savivaldybės tarybos narių
nedalyvavimo savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose ir šio įstatymo nustatytų
pareigų nevykdymo priežastis.
Tarybos veiklos reglamento 26 punktas nustato, kad jeigu tarybos narys negali atvykti į
savivaldybės tarybos posėdį, apie tai jis raštu, el. paštu arba telefonu (per 15 darbo dienų pateikiant
raštišką pranešimą) praneša savivaldybės tarybos sekretoriui, nurodydamas priežastį. Tarybos narys
apie savo nedalyvavimą nepranešęs, laikomas nedalyvavusiu posėdyje be svarbios priežasties.
Svarbiomis priežastimis laikomos: liga, atostogos, tarnybinė komandiruotė, stichinė ar artimųjų
žmonių nelaimės. Kitų tarybos nario nedalyvavimo posėdyje priežasčių svarbumą įvertina Etikos
komisija savivaldybės mero teikimu.
Tarybos veiklos reglamento 193 punkte yra nurodyta, kad tarybos nariui be pateisinamos
priežasties (pateisinamos priežastys - liga, atostogos, tarnybinė komandiruotė, stichinė ar artimųjų
žmonių nelaimė) praleidus iš eilės 3 savivaldybės tarybos, komiteto posėdžius, tarybos sekretorius
apie tai raštu informuoja savivaldybės merą, o savivaldybės meras – Etikos komisiją.
Prašome atsakingai laikytis minėtų tarybos veiklos reglamento nuostatų.
***
Eglė Dragūnaitytė. Gavau Šakių rajono pirminio asmens sveikatos priežiūros centro gydytojų
kreipimąsi. Gydytojai prašo atkreipti dėmesį į atlyginimų klausimą. Jie savo įstaigoje pasigenda
viešumo ir skaidrumo. Raštu yra kreiptasi į savo įstaigos vadovę, tačiau atsakymo negavo. Svarbu,
kad rajone noriai dirbtų gydytojai, kad jų užtektų ir kad su jais, kaip ir su kiekvienu dirbančiuoju,
būtų elgiamasi taip, kaip jie to nusipelno.
***
Ramūnas Kaunas prašo atsakyti, kokių veiksmų imamasi dėl V.Antanaičio prašymo
(pridedama).
***
Dinara Gudaitienė. Kodėl tarybai adresuoti raštai nepasiekia tarybos narių laiku? Mums
pateikiami raštai jau su atsakymais. S.V.Pečiūnaitienės

paklausimas tarybai buvo adresuotas

gruodžio mėnesį į kurį atsakymą pasirašė administracijos direktorius, o į kitą paklausimą atsako pats
meras, kuriame rašo „Reaguodamas į Jūsų prašymą, žodžiu kreipiausi į kultūrinių mugių
organizatorius vieno iš darbinių pasitarimų metu. Tuomet buvo paaiškinta, kad mugių organizatoriai
kitaip, kaip tik per dalyvių mokestį, nepadengia organizatorių išlaidų ir priešingu atveju mugių tiesiog
D:\dokumentai\2018\Protokolai\0323pr.docx

24
nebeorganizuotų“. Ar su prierašu „Bet kokiu atveju, aš asmeniškai paprašiau ir dar kartą paprašysiu
atsižvelgti į Jūsų pageidavimus ir ateityje taikyti diferencijuotą dalyvio mokestį arba, esant galimybei,
visai jo netaikyti“ neviršijate asmeninių įgaliojimų?
Edgaras Pilypaitis. Pats dirbęs šį darbą aš žinau būdus kaip galima tai padaryti. Kiniškos
prekybos prekybininkams mokestis gali būti vienas, tautodailės pardavėjams kitas, o vietiniams
gamintojams, ar rankdarbių turėtojams galima taikyti mažesnį mokestį, arba iš vis netaikyti.
***
Irena Haase. Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionys demokratai frakcijos vardu noriu
pasakyti atsaką į spaudoje pasirodžiusį Seimo nario Mindaugo Basčio straipsnį. Jau 2013 metais mūsų
frakcija yra pateikusi pareiškimą dėl Lietuvos Respublikos Seimo nario M.Basčio veiklos. Taip pat
2017 m. kovo 14 d. vėl buvo mūsų frakcijos pareiškimas, netgi kreipimasis į visus savivaldybės
tarybos narius su prašymu pasirašyti jeigu pritaria, kaip mes vertiname buvusio Seimo nario veiklą.
Mūsų pozicija šiai dienai nepasikeitė. Šiuo klausimu reikia vertinti pačios Seimo valdančiosios
daugumos poziciją. Jeigu Konstitucinis teismas nustatė, kad yra šiurkštūs pažeidimai, tai pagal Seimo
balsavimus tie pažeidimai nešiurkštūs. Tai iššūkis teisinei Valstybei ir demokratijai.
Posėdžio pirmininkas

Edgaras Pilypaitis

Posėdžio sekretorė

Inga Kanapeckienė
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