ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2018-04-25 Nr. Tp-4
Šakiai
Posėdis įvyko 2018-04-25 1000-1230 val.
Posėdžio pirmininkas Edgaras Pilypaitis.
Posėdžio sekretorė Inga Kanapeckienė.
Edgaras Pilypaitis. Siūlau registruotis, kad žinotume, kiek šiandien mūsų dalyvauja tarybos
posėdyje. Dalyvauja 19 rajono savivaldybės tarybos narių. Šiandien į tarybos posėdį atvyko Lietuvos
Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos narys Vilius Semeška, kuris priims priesaiką iš
Mečislovo Švabo.
Vilius Semeška. Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. balandžio 10
d. sprendimu Nr. Sp-39 nuspręsta patenkinti buvusio Šakių rajono savivaldybės tarybos nario Arvydo
Šlėderio, išrinkto pagal Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionys demokratai partijos iškelto kandidatų
sąrašo, rašytinį prašymą atsistatydinti ir pripažinti tarybos nario įgaliojimus nutrūkusius prieš
terminą. Pripažinti, kad Šakių rajono savivaldybės taryboje atsiradus laisvai vietai, savivaldybės
tarybos nariu tampa kandidatų sąrašo, pagal kurį buvo išrinktas nebesantis tarybos narys, pirmasis
tarybos nario mandato negavęs kandidatas – Mečislovas Švabas, Šakių rajono savivaldybės tarybos
narys, išrinktas pagal Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionys demokratai iškeltų kandidatų sąrašą.
Mečislovas Švabas priima priesaiką. Aš, Mečislovas Švabas, prisiekiu gerbti ir vykdyti
Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario
pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tepadeda
man Dievas.
Į rajono tarybą išrinkti 25 nariai (kvorumas – 13), posėdžio pradžioje dalyvauja 20 rajono
savivaldybės tarybos narių (registravimo žiniaraštis pridedamas, 1 priedas).
Svarstant atitinkamus klausimus, dalyvauja svečiai ir kviestieji asmenys (sąrašas pridedamas,
priedas).
Edgaras Pilypaitis. Darbotvarkėje buvo pateikti 52 sprendimo projektai, tačiau komitetų
posėdžių metu buvo pasiūlyta klausimą Nr. 5 išskaidyti į dvi dalis. Klausimu Nr. 5 siūloma balsuoti
dėl viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2017 metų finansinių
atskaitų rinkinio patvirtinimo, antrą dalį klausimo perkelti į klausimą Nr. 53 ir balsuoti dėl pritarimo
viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo 2017 metų veiklos
ataskaitai.
NUTARTA. Patvirtinti posėdžio darbotvarkę su 53 klausimais.
BALSAVO: „už“ – 20 (vienbalsiai).
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DARBOTVARKĖ:
1. Dėl lėšų iš rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
2. Dėl Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo lėšų 2017 metų
ataskaitos patvirtinimo ir fondo administravimo išlaidų padengimo.
3. Dėl viešosios įstaigos Šakių ligoninės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo,
pritarimo veiklos ataskaitai bei 2018 metų veiklos užduočių nustatymo.
4. Dėl viešosios įstaigos Šakių greitosios medicinos pagalbos stoties 2017 metų finansinių
ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pritarimo veiklos ataskaitai bei 2018 metų veiklos užduočių
nustatymo.
5. Dėl viešosios įstaigos šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2017 metų
finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
6. Dėl viešosios įstaigos Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro 2017
metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pritarimo veiklos ataskaitai bei 2018 metų veiklos
užduočių nustatymo.
7. Dėl viešosios įstaigos Kidulių ambulatorijos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio
patvirtinimo, pritarimo veiklos ataskaitai bei 2018 metų veiklos užduočių nustatymo.
8. Dėl viešosios įstaigos Gelgaudiškio ambulatorijos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio
patvirtinimo, pritarimo veiklos ataskaitai bei 2018 metų veiklos užduočių nustatymo.
9. Dėl viešosios įstaigos Panemunių ambulatorijos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio
patvirtinimo, pritarimo veiklos ataskaitai bei 2018 metų veiklos užduočių nustatymo.
10. Dėl viešosios įstaigos Lekėčių ambulatorijos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio
patvirtinimo, pritarimo veiklos ataskaitai bei 2018 metų veiklos užduočių nustatymo.
11. Dėl viešosios įstaigos Lukšių ambulatorijos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio
patvirtinimo, pritarimo veiklos ataskaitai bei 2018 metų veiklos užduočių nustatymo.
12. Dėl viešosios įstaigos Griškabūdžio ambulatorijos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio
patvirtinimo, pritarimo veiklos ataskaitai bei 2018 metų veiklos užduočių nustatymo.
13. Dėl Šakių rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų
įgyvendinimo 2017 metų ataskaitos patvirtinimo.
14. Dėl rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės
algos kintamosios dalies dydžių nustatymo.
15. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių laidotuvių namai“ vadovo 2017 metų
ataskaitai.
16. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių autobusų parkas“ vadovo 2017 metų
ataskaitai.
17. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ vadovo 2017 metų
ataskaitai.
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18. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ vadovo 2017 metų
ataskaitai.
19. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių komunalinis ūkis“ vadovo 2017 metų
ataskaitai.
20. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl rajono
savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
21. Dėl pritarimo Šakių savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo
sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų 2017 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai.
22. Dėl rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano ir 2018-2020 metų
strateginio veiklos plano priežiūros sistemos aprašo patvirtinimo.
23. Dėl panaudos sutarties su UAB Dalios Zaleskienės ambulatorija nutraukimo.
24. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo sveikatos priežiūros
viešosioms įstaigoms pagal panaudos sutartis.
25. Dėl turto nurašymo.
26. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Lukšių seniūnijoje, Liepalotų kaime, Mokyklos g. 27,
nuomos viešojo konkurso būdu.
27. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 4, perdavimo Valstybės vaiko
teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal panaudos
sutartį.
28. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 12 d. sprendimo Nr. T-96 „Dėl Labdaros
ir paramos fondo Šešupės euroregiono Šakių biuro“ 3 punkto pripažinimo netekusiu galios.
29. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl
viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo
patvirtinimo“ papildymo.
30. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-112 „Dėl
parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ papildymo.
31. Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Griškabūdžio kultūros centro akreditavimo ir
kategorijos suteikimo.
32. Dėl Kukarskės globos namų socialinės globos kainos patvirtinimo.
33. Dėl rajono savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
34. Dėl Šakių rajono Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo prijungimo
būdu prie Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos reorganizavimo sąlygų patvirtinimo.
35. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-314 „Dėl dienos
maitinimo normų ir mokinių skaičiaus bendrabutyje nustatymo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo
ugdymo centre“ pakeitimo.
D:\dokumentai\2018\Protokolai\0425pr.docx

4
36. Dėl metinių veiklos užduočių nustatymo rajono švietimo ir švietimo pagalbos įstaigų
vadovams.
37. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-160 „Dėl
pritarimo projektui „Draugystės parkai-2“ pakeitimo.
38. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-162 „dėl rajono
savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-171 „Dėl pritarimo projektui „Šakių
rajono savivaldybės kultūros centro pastato rekonstravimas“ pakeitimo“ pakeitimo.
39. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl rajono
savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-382 „Dėl projekto „Šakių rajono
savivaldybės būsto plėtra“ Nr. 08.1.2.-CPVA-R-408-41-0001/VL-861 socialinio būsto pirkimo būdo
ir pirkimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo.
40. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-377 „Dėl
pritarimo projektui „Gelgaudiškio dvaro parko sutvarkymas“ pakeitimo.
41. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-377 „Dėl rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biure teikiamų paslaugų tarifų nustatymo“ pakeitimo.
42. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-57 „Dėl rajono
savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių vykdymo
sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.
43. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-97 „Dėl rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-117 „Dėl Lukšių kultūros centro
teikiamų paslaugų nustatymo“ papildymo“ pakeitimo.
44. Dėl geografinių charakteristikų pakeitimo gatvėms.
45. Dėl projekto „Šakių kultūros centro pastato, esančio Nepriklausomybės g. 7, Šakiai,
rekonstravimas“ bendradarbiavimo užtikrinimo.
46. Dėl rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vietinės
reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo
sąlygoms užtikrinti 2018 metais objektų sąrašo patvirtinimo.
47. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ 2014-2018 m. investicijų plano
papildymo derinimo.
48. Dėl pritarimo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos
ataskaitai.
49. Dėl rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2018 metų II-IV ketvirčio
programos patvirtinimo.
50. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-261 „Dėl atstovų
delegavimo į Šakių rajono verslo tarybą“ pakeitimo.
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51. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl rajono
savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.
52. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-191 „Dėl Šakių
rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo.
53. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo
2017 metų veiklos ataskaitai.
Martinas Eimutis. Nusišalinu nuo sprendimo projektų Nr. 13. „Dėl Šakių rajono savivaldybės
vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metų ataskaitos patvirtinimo“
ir Nr. 41 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-377 „Dėl rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biure teikiamų paslaugų tarifų nustatymo“ pakeitimo“.
Mečislovas Švabas. Nusišalinu nuo sprendimo projekto Nr. 9 „Dėl viešosios įstaigos
Panemunių ambulatorijos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pritarimo veiklos
ataskaitai bei 2018 metų veiklos užduočių nustatymo“.
NUTARTA. Leisti tarybos nariams nedalyvauti svarstant atitinkamus sprendimų projektus.
BALSAVO: „už“ – 19, „susilaikė“ - 1.
1. SVARSTYTA. Lėšų iš rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo
skyrimo klausimas.
Pranešėja Daiva Palukaitienė, Šakių verslo informacijos centro direktorė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-117).
BALSAVO: „už“ – 20 (vienbalsiai).
2. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo lėšų
2017 metų ataskaitos patvirtinimo ir fondo administravimo išlaidų padengimo klausimas.
Pranešėja Daiva Palukaitienė, Šakių verslo informacijos centro direktorė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-118).
BALSAVO: „už“ – 20 (vienbalsiai).
3. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Šakių ligoninės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio
patvirtinimo, pritarimo veiklos ataskaitai bei 2018 metų veiklos užduočių nustatymo klausimas.
Pranešėja Evelina Domeikaitė-Dovydaitienė, savivaldybės administracijos vyriausioji
specialistė. Siūlau iš sprendimo išbraukti 3 punktą, kuriuo buvo siūloma nustatyti veiklos užduotis,
nes dar nėra ministro įsakymo dėl siektinų užduočių.
Edgaras Pilypaitis. Turėtume išbraukti ne tik 3 punktą, bet ir iš sprendimo pavadinimo žodžius
„bei 2018 metų veiklos užduočių nustatymo“. Į posėdį atvyko tarybos narys Mantas Puskunigis, toliau
posėdyje dalyvauja 21 tarybos narys.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-119):
1. išbraukiant iš sprendimo 3 puntą;
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2. sprendimo pavadinimą išdėstant taip: „Dėl viešosios įstaigos Šakių ligoninės 2017 metų
finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai“.
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
4. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Šakių greitosios medicinos pagalbos stoties 2017 metų
finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pritarimo veiklos ataskaitai bei 2018 metų veiklos užduočių
nustatymo klausimas.
Pranešėja Evelina Domeikaitė-Dovydaitienė, savivaldybės administracijos vyriausioji
specialistė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-120):
1. išbraukiant iš sprendimo 3 puntą;
2. sprendimo pavadinimą išdėstant taip: „Dėl viešosios įstaigos Šakių greitosios medicinos
pagalbos stoties 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai“.
BALSAVO: „už“ – 20, „susilaikė“ – 1.
5. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2017
metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Evelina Domeikaitė-Dovydaitienė, savivaldybės administracijos vyriausioji
specialistė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-121).
BALSAVO: „už“ – 16, „susilaikė“ – 5.
6. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros
centro 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pritarimo veiklos ataskaitai bei 2018
metų veiklos užduočių nustatymo klausimas.
Pranešėja Evelina Domeikaitė-Dovydaitienė, savivaldybės administracijos vyriausioji
specialistė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-122):
1. išbraukiant iš sprendimo 3 puntą;
2. sprendimo pavadinimą išdėstant taip: „Dėl viešosios įstaigos Kudirkos Naumiesčio
pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo
veiklos ataskaitai“.
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
7. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Kidulių ambulatorijos 2017 metų finansinių ataskaitų
rinkinio patvirtinimo, pritarimo veiklos ataskaitai bei 2018 metų veiklos užduočių nustatymo
klausimas.
Pranešėja Evelina Domeikaitė-Dovydaitienė, savivaldybės administracijos vyriausioji
specialistė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-123):
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1. išbraukiant iš sprendimo 3 puntą;
2. sprendimo pavadinimą išdėstant taip: „Dėl viešosios įstaigos Kudulių ambulatorijos 2017
metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai“.
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
8. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Gelgaudiškio ambulatorijos 2017 metų finansinių
ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pritarimo veiklos ataskaitai bei 2018 metų veiklos užduočių
nustatymo klausimas.
Pranešėja Evelina Domeikaitė-Dovydaitienė, savivaldybės administracijos vyriausioji
specialistė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-124):
1. išbraukiant iš sprendimo 3 puntą;
2. sprendimo pavadinimą išdėstant taip: „Dėl viešosios įstaigos Gelgaudiškio ambulatorijos
2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai“.
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
Iš posėdžių salės išėjo tarybos narys Mečislovas Švabas. Toliau posėdyje dalyvauja 20
tarybos narių.
9. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Panemunių ambulatorijos 2017 metų finansinių ataskaitų
rinkinio patvirtinimo, pritarimo veiklos ataskaitai bei 2018 metų veiklos užduočių nustatymo
klausimas.
Pranešėja Evelina Domeikaitė-Dovydaitienė, savivaldybės administracijos vyriausioji
specialistė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-125):
1. išbraukiant iš sprendimo 3 puntą;
2. sprendimo pavadinimą išdėstant taip: „Dėl viešosios įstaigos Panemunių ambulatorijos
2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai“.
BALSAVO: „už“ – 20 (vienbalsiai).
Į posėdžių salę grįžo tarybos narys Mečislovas Švabas. Toliau posėdyje dalyvauja 21 tarybos
narys.
10. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Lekėčių ambulatorijos 2017 metų finansinių ataskaitų
rinkinio patvirtinimo, pritarimo veiklos ataskaitai bei 2018 metų veiklos užduočių nustatymo
klausimas.
Pranešėja Evelina Domeikaitė-Dovydaitienė, savivaldybės administracijos vyriausioji
specialistė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-126):
1. išbraukiant iš sprendimo 3 puntą;
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2. sprendimo pavadinimą išdėstant taip: „Dėl viešosios įstaigos Lekėčių ambulatorijos 2017
metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai“.
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
11. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Lukšių ambulatorijos 2017 metų finansinių ataskaitų
rinkinio patvirtinimo, pritarimo veiklos ataskaitai bei 2018 metų veiklos užduočių nustatymo
klausimas.
Pranešėja Evelina Domeikaitė-Dovydaitienė, savivaldybės administracijos vyriausioji
specialistė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-127):
1. išbraukiant iš sprendimo 3 puntą;
2. sprendimo pavadinimą išdėstant taip: „Dėl viešosios įstaigos Lukšių ambulatorijos 2017
metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai“.
BALSAVO: „už“ – 22 (vienbalsiai).
12. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Griškabūdžio ambulatorijos 2017 metų finansinių
ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pritarimo veiklos ataskaitai bei 2018 metų veiklos užduočių
nustatymo klausimas.
Pranešėja Evelina Domeikaitė-Dovydaitienė, savivaldybės administracijos vyriausioji
specialistė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-128):
1. išbraukiant iš sprendimo 3 puntą;
2. sprendimo pavadinimą išdėstant taip: „Dėl viešosios įstaigos Griškabūdžio ambulatorijos
2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai“.
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
Iš posėdžių salės išėjo tarybos narys Martinas Eimutis. Toliau posėdyje dalyvauja 20 tarybos
narių.
13. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros
funkcijų įgyvendinimo 2017 metų ataskaitos patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Evelina Domeikaitė-Dovydaitienė, savivaldybės administracijos vyriausioji
specialistė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-129).
BALSAVO: „už“ – 20 (vienbalsiai).
Į posėdžių salę grįžo tarybos narys Martinas Eimutis. Toliau posėdyje dalyvauja 21 tarybos
narys.
14. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų
mėnesinės algos kintamosios dalies dydžių nustatymo klausimas.
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Pranešėja Evelina Domeikaitė-Dovydaitienė, savivaldybės administracijos vyriausioji
specialistė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-130).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
15. SVARSTYTA. Pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių laidotuvių namai“ vadovo
2017 metų ataskaitai klausimas.
Pranešėja Janė Dėdinienė, UAB „Šakių laidotuvių namai“ direktorė.
Dinara Gudaitienė. Ar jau turite kasos aparatą, kuriame matosi konkrečios paslaugos?
Janė Dėdinienė. Taip.
Mindaugas Tarnauskas. Ar pasitikslinote informaciją, kurios klausiau komiteto posėdyje dėl
darbo grafikų?
Janė Dėdinienė. To asmens darbo grafike ta diena pažymėta kaip nedarbo diena.
Irena Haase. Komitete klausiau dėl 15077 Eur. Buvo atsakyta, jog ši suma į bendrą sumą
neįtraukta, nes tai Sodros pinigai.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-131).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
16. SVARSTYTA. Pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių autobusų parkas“
vadovo 2017 metų ataskaitai klausimas.
Pranešėjas Tomas Povilaitis, UAB „Šakių autobusų parkas“ direktorius.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-132).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
17. SVARSTYTA. Pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ vadovo 2017
metų ataskaitai klausimas.
Pranešėjas Kęstutis Vilkauskas, UAB „Šakių vandenys“ direktorius.
Martinas Eimutis. Per du metus pasiekta, kad vandens netektys sumažėtų. Ar yra galimybių
pasiekti Lietuvos vidurkį, t.y., kad parduoto vandens būtų apie 70 proc. ir kaip manote, kur tie resursai
yra?
Kęstutis Vilkauskas. Resursų turime. Tai patiekto vandens resursų sekimas, gedimų
sumažinimas, kontrolė.
Eglė Dragūnaitytė. Ar turite planų pagerinti vandens kokybę Dabitų kaimo gyventojams?
Kęstutis Vilkauskas. Planuose to nėra, bet į tai atkreipsime dėmesį.
Juozas Puodžiukaitis. Ar dar vis vykdomi pajungimo darbai?
Kęstutis Vilkauskas. Darbas vykdomas pastoviai. Per šiuos metus pajungti 2 vartotojai.
Irena Haase. Kiek šiais metais planuojate pajungti?
Kęstutis Vilkauskas. Pajungti dar reikia apie 40 vartotojų. Mūsų tikslas pajungti visus, tačiau
matysime kaip seksis.
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Edgaras Pilypaitis. Kaip ir kada planuojate su rangovo resursais ištaisyti jų paliktą
nekokybišką darbą?
Kęstutis Vilkauskas. Rangovas kviečiamas atvykti gegužės 3 d.
Edgaras Pilypaitis. Paliktas brokas negali būti taisomas įmonės, ar biudžeto sąskaita. Tai turi
padaryti rangovas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-133).
BALSAVO: „už“ – 20, „susilaikė“ – 1.
18. SVARSTYTA. Pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ vadovo
2017 metų ataskaitai klausimas.
Pranešėjas Laimutis Kasparavičius, UAB „Šakių šilumos tinklai“ direktorius.
Martinas Eimutis. Ataskaitoje parašyta, kad šilumos gamybą reiktų koncentruoti vienoje
vietoje, kad priimti daugiau darbuotojų. Optimizuoti veiklą matote galimybę tik iš einamųjų veiklų.
Kuriuose veiksmuose planuojate veiklą optimizuoti?
Laimutis Kasparavičius. Šiais metais neplanuojame jokių investicijų dėl priimto kainų
komisijos sprendimo. Efektyvinti veiklą mes galime investuodami į katilines, panaikindami vieną
katilinę.
Vaidas Balčiūnas. Kokia yra dabar dinamika šilumos kiekio 1 m3 lyginant su praėjusiais
metais?
Laimutis Kasparavičius. Šilumos suvartojimo dinamika yra skelbiama viešai. Renovuotuose
namuose šilumos kiekio suvartojama mažiausia.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-134).
BALSAVO: „už“ – 20, „susilaikė“ – 1.
19. SVARSTYTA. Pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių komunalinis ūkis“ vadovo
2017 metų ataskaitai klausimas.
Pranešėjas Renatas Grigaitis, l.e. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ direktoriaus pareigas.
Irena Haase. Kreipėsi Suvalkiečių g. 6, Gelgaudiškio gyventojai. Šis namas yra įtrauktas į
renovuojamų namų sąrašą. Nuo 2017 m. sausio 1 d. renkamas administracinis mokestis. Kokie realūs
darbai atlikti ir kada galima tikėtis realios namo renovacijos?
Renatas Grigaitis. Iki balandžio 27 d. turi būti paskelbtas rangos darbų konkursas. Jeigu viskas
vyks sklandžiai tai rudenį, arba kitų metų pavasarį turėtų prasidėti darbai.
Dinara Gudaitienė. Ar negalvojate, kad įmonė turėtų ieškoti papildomų veiklų, iš kurių galėtų
užsidirbti?
Renatas Grigaitis. Dabar papildomai užsidirbame iš rangos darbų.
Arūnas Tarnauskas. Sausio 1 d. įmonės įstatinis kapitalas yra neigiamas, veikla nuostolinga.
Taryba praėjusiais metais padidino nuosavą kapitalą padengti nuostolius. Kaip planuojate elgtis
toliau?
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Renatas Grigaitis. Įstatinis kapitalas nėra neigiamas. Atskaitomybė buvo teikiama kovo
mėnesį ir įstatinis kapitalas yra teigiamas. Įstatai įregistruoti balandžio 10 d.
Egidija Grigaitienė. Kai informacija buvo pateikta, tada įstatinis kapitalas buvo neigiamas.
Šiuo metu situacija yra pasikeitusi.
Arūnas Tarnauskas. Ar reikės metų pabaigoje didinti įstatinį kapitalą?
Renatas Grigaitis. Priklauso nuo veiklos ir kiek uždirbsime iš papildomų veiklų. Tai yra sunku
prognozuoti. Renovacijos administravimo veikla yra nuostolinga.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-135).
BALSAVO: „už“ – 20, „susilaikė“ – 1.
20. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-42
„Dėl rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-136).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
21. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių ir (arba) jos
valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų 2017 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai
klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-137).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
22. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano ir 20182020 metų strateginio veiklos plano priežiūros sistemos aprašo patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-138).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
23. SVARSTYTA. Panaudos sutarties su UAB Dalios Zaleskienės ambulatorija nutraukimo
klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-139).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
24. SVARSTYTA.

Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo sveikatos

priežiūros viešosioms įstaigoms pagal panaudos sutartis klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-140).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
25. SVARSTYTA. Turto nurašymo klausimas.
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Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-141).
BALSAVO: „už“ – 20, „susilaikė“ – 1.
26. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų, esančių Lukšių seniūnijoje, Liepalotų kaime,
Mokyklos g. 27, nuomos viešojo konkurso būdu klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
Vidas Cikana. Mokykloje yra biblioteka ir vietos jaunimas naudojasi aikštelėmis. Biblioteką
siūloma perkelti į bendruomenės namus, tačiau, manau, kad ten bus konfliktas. Man, kaip seniūnui,
niekas nepaaiškina, kokie yra šio sprendimo tikslai. Siūlyčiau šį klausimą atidėti ir pasikalbėti su
bendruomene, kaip darysime toliau.
Edgaras Pilypaitis. Visos biudžeto lėšos, kurios skiriamos seniūnijai yra naudojamos ne pagal
paskirtį, t.y. jūs pastatui skyrėte darbininkus, dažus ir jį nudažėte. Seniūnijos žmonės prašo
sureguliuoti gatvių apšvietimą. Pergalės gatvėje buvo daromas apšvietimas, tačiau gatvės gale
apšvietimo nėra. Kodėl ten, kur bendruomenės žmonių nėra, jūsų dėmesys yra didelis, o ten, kur yra
prašymai, į juos net neatsižvelgiama?
Vidas Cikana. Gavę iš Norvegijos dažų perdažėme daug buitinių patalpų.
Edgaras Pilypaitis. Visiems seniūnams mes išsiuntėme lenteles, kuriose jie turi nurodyti, kiek
jų balanse apskaitoma savivaldybės turto, ar sudarytos panaudos sutartys, ar ne. Nes įdomu sužinoti,
kiek savivaldybės biudžetui tai kainuoja. (Tuo metu ekrane demonstruojamos nuotraukos su dabar
apleisto pastato patalpų vaizdai).
Ramūnas Kaunas. Kieno iniciatyva buvo šį pastatą įtraukti į privatizavimą?
Egidija Grigaitienė. Iniciatyva kilo iš administracijos, iš manęs.
Tautvydas Šukys. Buvo pasakyta, kad pastato reikia bendruomenei. Koks konkretus
bendruomenės tikslas ir, ar neiškyla grėsmė kaimo bibliotekai?
Egidija Grigaitienė. Grėsmė bibliotekai neiškyla, nes su biblioteka sudaryta panaudos sutartis.
Raminta Jakelaitienė. Pastatas yra nugyventas ir pavojingas gyvybei, todėl siūlau balsuoti už
šį klausimą.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-142).
BALSAVO: „už“ – 14, „susilaikė“ – 7.
27. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 4, perdavimo
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
pagal panaudos sutartį klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-143).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
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28. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 12 d. sprendimo Nr. T-96
„Dėl Labdaros ir paramos fondo Šešupės euroregiono Šakių biuro“ 3 punkto pripažinimo netekusiu
galios klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
Tautvydas Šukys. Balandžio 13 d. gautas organizacijos prašymas suteikti jiems patalpas. Ar
patalpos bus skirtos?
Egidija Grigaitienė. Patalpos yra numatytos ir tai bus teikiama kitame tarybos posėdyje.
Patalpos bus siūlomos Sintautuose.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-144).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
29. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T325 „Dėl viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų
daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-145).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
30. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-112
„Dėl parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“
papildymo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-146).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
31. SVARSTYTA. Savivaldybės biudžetinės įstaigos Griškabūdžio kultūros centro
akreditavimo ir kategorijos suteikimo klausimas.
Pranešėja Augenija Julė Kasparevičienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-147).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
32. SVARSTYTA. Kukarskės globos namų socialinės globos kainos patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Leonora Pocevičiūtė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
Vaidas Balčiūnas. Kiek per paskutinius metus atlyginimas padidėjo kitiems socialiniams
darbuotojams?
Leonora Pocevičiūtė. Atlyginimas didėjo tvirtinant šių metų biudžetą (seniūnijose apie 8
proc.). Atlyginimas keliamas pastoviai, kasmet.
Edgaras Pilypaitis. Seniūnijose darbuotojams atlyginimas kilo pagal darbo apmokėjimo
įstatyme numatytą kintamąją dalį.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-148).
D:\dokumentai\2018\Protokolai\0425pr.docx

14
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
33. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo
klausimas.
Pranešėja Leonora Pocevičiūtė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-149).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
34. SVARSTYTA. Šakių rajono Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo
prijungimo būdu prie Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos reorganizavimo sąlygų patvirtinimo
klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-150).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
35. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-314
„Dėl dienos maitinimo normų ir mokinių skaičiaus bendrabutyje nustatymo Gelgaudiškio „Šaltinio“
specialiojo ugdymo centre“ pakeitimo klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-151).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
36. SVARSTYTA. Metinių veiklos užduočių nustatymo rajono švietimo ir švietimo pagalbos
įstaigų vadovams klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-152).
BALSAVO: „už“ – 19, „susilaikė“ - 2.
37. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T160 „Dėl pritarimo projektui „Draugystės parkai-2“ pakeitimo klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas.
Aušrelė Pukinskienė. Kokia yra komandos sudėtis?
Arvydas Šlėderis. Pagal investicinį projektą atsakingi yra projekto vadovas, buhalteris,
viešųjų pirkimų specialistai.
Edgaras Pilypaitis. Komanda bus patvirtinta taip, kaip bus nurodyta investiciniame projekte.
Kokios bus projektų komandos, tarybos narius bus galima supažindinti.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-153).
BALSAVO: „už“ – 17, „susilaikė“ - 4.
38. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T162 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-171 „Dėl pritarimo
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projektui „Šakių rajono savivaldybės kultūros centro pastato rekonstravimas“ pakeitimo“ pakeitimo
klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-154).
BALSAVO: „už“ – 17, „susilaikė“ - 4.
39. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-213
„Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-382 „Dėl projekto „Šakių
rajono savivaldybės būsto plėtra“ Nr. 08.1.2.-CPVA-R-408-41-0001/VL-861 socialinio būsto
pirkimo būdo ir pirkimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-155).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
40. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T377 „Dėl pritarimo projektui „Gelgaudiškio dvaro parko sutvarkymas“ pakeitimo klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-156).
BALSAVO: „už“ – 18, „susilaikė“ – 3.
Iš posėdžių salės išėjo tarybos narys Martinas Eimutis. Toliau posėdyje dalyvauja 20 tarybos
narių.
41. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T377 „Dėl rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure teikiamų paslaugų tarifų nustatymo“
pakeitimo“ klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-157).
BALSAVO: „už“ – 20 (vienbalsiai).
Į posėdžių salę grįžo tarybos narys Martinas Eimutis. Toliau posėdyje dalyvauja 21 tarybos
narys.
42. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-57
„Dėl rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių
vykdymo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas..
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-158).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
43. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-97 „Dėl
rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-117 „Dėl Lukšių kultūros centro
teikiamų paslaugų nustatymo“ papildymo“ pakeitimo klausimas.
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Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-159).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
44. SVARSTYTA. Geografinių charakteristikų pakeitimo gatvėms klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-160).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
45. SVARSTYTA. Projekto „Šakių kultūros centro pastato, esančio Nepriklausomybės g. 7,
Šakiai, rekonstravimas“ bendradarbiavimo užtikrinimo klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-161).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
46. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo
vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus
eismo sąlygoms užtikrinti 2018 metais objektų sąrašo patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas. Eilutėje
„Sintautų sen. Sintautų mstl. Darbininkų gatvė (unikalus Nr.4400-2218-3111)“ skiltyje „Plotis, m“
vietoj skaičių „490“ siūloma įrašyti skaičių „480“; eilutėje „Šakių sen. Gotlybiškių k. Tilto gatvė
(unikalus Nr.4400-3926-5832)“ skiltyje „Plotis, m“ vietoj skaičių „618“ siūloma įrašyti „616“;
eilutėje „Lekėčių sen. Lekėčių mstl. Jaunystės gatvė su asfaltbetonio danga“ skiltyje „Plotis, m“ vietoj
skaičių „880“ siūloma įrašyti skaičių „563“.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-162):
1. eilutėje „Sintautų sen. Sintautų mstl. Darbininkų gatvė (unikalus Nr.4400-2218-3111)“
skiltyje „Plotis, m“ vietoj skaičių „490“ įrašant skaičių „480“;
2. eilutėje „Šakių sen. Gotlybiškių k. Tilto gatvė (unikalus Nr.4400-3926-5832)“ skiltyje
„Plotis, m“ vietoj skaičių „618“ įrašant skaičių „616“;
3. eilutėje „Lekėčių sen. Lekėčių mstl. Jaunystės gatvė su asfaltbetonio danga“ skiltyje
„Plotis, m“ vietoj skaičių „880“ įrašant skaičių „563“.
BALSAVO: „už“ – 19, „susilaikė“ – 2.
47. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ 2014-2018 m.
investicijų plano papildymo derinimo klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas. Iš plano
siūloma išbraukti 4 punktą „Patalpų remontas“.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui išbraukiant iš plano 4 punktą (sprendimas Nr. T163).
BALSAVO: „už“ – 20, „susilaikė“ – 1.
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48. SVARSTYTA. Pritarimo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2017 metų
veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėjas Mindaugas Tarnauskas, Kontrolės komiteto pirmininkas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-164).
BALSAVO: „už“ – 20, „nebalsavo“ – 1.
49. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2018 metų IIIV ketvirčio programos patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Mindaugas Tarnauskas, Kontrolės komiteto pirmininkas.
Rasita Grincevičienė. Kitais metais veiklos programa galbūt bus jau su I ketvirčiu?
Mindaugas Tarnauskas. Pasistengime.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-165).
BALSAVO: „už“ – 20, „nebalsavo“ – 1.
50. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T261 „Dėl atstovų delegavimo į Šakių rajono verslo tarybą“ pakeitimo klausimas.
Pranešėjas Edgaras Pilypaitis, savivaldybės meras. Į tarybą buvo deleguojami asmenys,
atstovaujantys frakcijoms. Kadangi sudėtyje nėra Zanavykų frakcijos atstovo, todėl siūlymą prašome
pateikti R.Rauktienės.
Rima Rauktienė. Siūlome Aušrelės Pukinskienės kandidatūrą.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui įrašant žodžius „Aušrelė Pukinskienė – rajono
savivaldybės tarybos narė“ (sprendimas Nr. T-166).
BALSAVO: „už“ – 20, „susilaikė“ – 1.
51. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-190
„Dėl rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo klausimas.
Pranešėjas Edgaras Pilypaitis, savivaldybės meras.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-167).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
52. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-191
„Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo
klausimas.
Pranešėjas Edgaras Pilypaitis, savivaldybės meras. Atsižvelgiant į komitete išsakytą pastabą
į sprendimo projekto 1511 punktą siūloma įrašyti žodžius „ne vėliau kaip prieš 2 dienas“.
Dinara Gudaitienė. Šis reglamento pakeitimas tarsi mero vienasmenis sprendimas, nes darbo
grupė susirinkusi nebuvo.
Edgaras Pilypaitis. Visi pakeitimai yra techninio pobūdžio, nes keitėsi administracijos
struktūra, t.y. keitėsi skyrių pavadinimai. Mano siūlymai buvo apibrėžti Kontrolės komiteto
ataskaitos pateikimo ir veiklos programos pateikimo terminus bei numatyti, kad frakcijos skelbia
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susitikimų grafikus. Šiuo siūlymu norima suvienodinti tarybos nario valią ir frakcijos, nes kitame
reglamento punkte yra numatyta, kad tarybos nario susitikimai turi būti viešinami.
Mindaugas Tarnauskas. Tai darbo grupę galime naikinti, nes turime jus.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui 1511 punktą išdėstant taip: „Frakcijos
organizuodamos susitikimus su gyventojais ne vėliau kaip prieš 2 dienas privalo savivaldybės
interneto svetainėje skelbti grafikus, kuriuose numatyta, kokiose vietose, kada, kokiomis valandomis
vyksta susitikimai.“ (sprendimas Nr. T-168).
BALSAVO: „už“ – 19, „prieš“ – 1, „susilaikė“ – 1.
53. SVARSTYTA. Pritarimo viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros
centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėjas Edgaras Pilypaitis, savivaldybės meras.
NUSPRĘSTA. Nepritarti sprendimo projektui.
BALSAVO: „už“ – 2, „prieš“ – 4, „susilaikė“ - 15.
***
Antanas Vincas Bacevičius. Šiandien mano pokalbis yra korupcija ir vadovų
piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi. Jūs puikiai žinote mano ilgametę kovą su valdininkais ir jų
korupciją. Tai UAB „Šakių šilumos tinklai“ vadovai, kurie man iškėlė keturias civilines bylas.
Mokėjau septynis metus, už kokias skolas, - nežinau. Bylos buvo sprendžiamos Šakių apylinkės
teisme. Visas bylas laimėdavo UAB „Šakių šilumos tinklai“. Na, kodėl laimėdavo? Tai yra kitas
klausimas. Jeigu tarybos nariams bus įdomu, tai atsakysiu. Šiandien galiu pasakyti atsakingai ir
atvirai, kodėl Šakių rajono savivaldybėje yra korupcija. Aš manau, kad valdininkai išplauna, išvagia
pinigus, o paskui vieni kitus dangsto. Kadangi vieni kitus gerai pažįsta, tai yra draugai. Pateikiu
pavyzdį. 160 500 Lt daugiabučių namų žmonių sumokėta už mokesčius. Šakių seniūnija tuos pinigus
pervedė į inspekciją, o tuos pinigus kažkas išsidalino. Aš Korupcijos pirmininkui Romui Pukinskui
tarybos posėdžio metu įteikiau ir tai matė bei girdėjo visi tarybos nariai. Na, ir koks rezultatas? Ir
jokio rezultato nėra. Aš atsakymų iki šiol negavau. Štai kitas pavyzdys. Kęstutis Smirnovas buvo
tarybos narys. Jo privačias valdas aptvėrė tvora. Savivaldybei kainavo 25 000 Lt. Aš klausiau, ar nėra
viešų ir privačių interesų susikirtimo? Tai tarybos nariai sakydavo, kad nėra. Kęstučiui Smirnovui už
230 000 Lt įruošė lauko tenisą. Visi gerai pažįsta Kęstutį Smirnovą. Buvęs tarybos narys. Aš tik
priminiau, kad draugai gali vogti, meluoti ir daryti ką tik nori ir visada bus teisūs. Na, aš manau, kad
UAB „Šakių šilumos tinklai“ irgi yra susiję su tarybos nariais, valdininkais ir aukšto rango vadovais.
Ar jums, tarybos nariams, nekyla klausimas, kodėl tik Antanui Bacevičiui UAB „Šakių šilumos
tinklai“ iškėlė 4 bylas? Aš tvirtai žinau, kad žinote, gerbiami tarybos nariai, į tą klausimą ir atsakau.
Todėl, kad esate draugai ir žinote vienas apie kitą. Aš šiandien esu labai didelio pastebėjimo akiratyje.
Atrodo, yra nauja taryba, naujas meras, o diskriminacija mano atžvilgiu, besitęsia. Į paklausimus,
prašymus, skundus gaunu atsakymus su pašaipa. 2018-04-06 į paklausimą atsakė Šakių rajono
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savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis. Cituoju: „37 punkte numatyta, jog savivaldybės tarybos
posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių yra pateikti sprendimų projektai“. Kiek aš klausiu,
rašau, jokio sprendimo man niekas neatrašo. Sprendimu gali vadovautis komitetai, o ne tai turi būti
atsakymas į mano klausimą. Jeigu aš rašau komitetui, tai turi būti komiteto sprendimas, bet ne
atsakymas į tavo paklausimą. Už tat šis klausimas yra pakibęs ir man į jį niekas neatsako. Rašte rašo,
kad „su Jūsų 2018 m. kovo 5 d. skundu rajono savivaldybės tarybos nariai buvo supažindinti,
pateikiant jį tarybos nariams elektroniniu paštu“. Bet aš atsakymo negavau, nei sprendimo, nei
nurodymo. Šis atsakymas parodo, kad paprasto žmogaus balsas nieko nevertas. Artėja rinkimai, tai
mes, paprasti žmonės, galėsime pasakyti, kad nebalsuosime už korupcininkus, sukčius ir melagius.
Dar dėl Gotlybiškių susirinkimo. Aš irgi esu Lietuvos pilietis. Slapta padarė susirinkimą.
Kodėl nebuvo informacija iškabinta? Bobutės viena kitai skambinosi, kad tik ateitų parinktieji. Šitą
asfaltą, kurį dabar nori padaryti, bus Grūduvai daroma, o ne dėl žmonių, nes jokio gyventojo ten nėra.
Bernardinas Petras Vainius. Šį susitikimą organizavau aš asmeniškai, kadangi man reikėjo
gyventojų pritarimo dėl techninių reikalų ganėtinai skubotai. Dėl gatvės įtraukimo į trimetę programą
asmeninio sprendimo nebuvo.
***
Edgaras Pilypaitis perskaitė pranešimą, kuriuo informavo, jog nuo 2018 m. balandžio 25 d.
keičiasi Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionys demokratai frakcijos sudėtis. Vietoj frakcijos
nario-seniūno Arvydo Šlėderio į frakcijos sudėtį įtraukiamas naujas narys Mečislovas Švabas ir
frakcijos seniūno pareigas pradeda eiti Antanas Burkšaitis (pridedama).
***
Irena Haase. Atsižvelgiant į tai, kad Šakių rajono savivaldybės administracijos 2018 metų
veiklos plane yra numatytas Meno mokyklos palėpės kapitalinis remontas ir Meno mokyklos rūbinių
paprastas remontas (lėšos numatytos 2018 metams), prašau atsakyti, kada įvyks konkursas rangovui
nustatyti ir kada prasidės mokyklos remonto darbai?
Edgaras Pilypaitis. Yra pateikta projektinė paraiška, kuri yra vertinama. Tik ją įvertinus bus
galima organizuoti kitus darbus.
***
Tautvydas Šukys. Informuoju, kad Šakių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2018
m. balandžio 10 d. posėdyje baigtas tyrimas pagal rajono savivaldybės mero Edgaro Pilypaičio 201803-04 pranešimo „Dėl tarybos nario Mindaugo Tarnausko veiksmų“, kuriame buvo pateikta nuomonė
dėl minėto savivaldybės tarybos nario, dalyvaujant 2018 m. vasario 21 d. susitikime su Kudirkos
Naumiesčio gyventojais išsakytų ir vėliau spaudoje publikuotų teiginių galimo neteisingumo, 2 ir 3
punktų.
Etikos komisija, pabaigusi tyrimą, priėmė sprendimą Nr. TE-06. Šiuo sprendimu nebuvo
konstatuotas faktas, kad Šakių rajono savivaldybės tarybos narys Mindaugas Tarnauskas,
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dalyvaudamas 2018 m. vasario 21 d. Kudirkos Naumiestyje vykusiame opozicinės Zanavykų
frakcijos narių susitikime su rajono gyventojais, išsakė teiginius, kurie vėliau buvo publikuoti
spaudoje ir kurių teisingumas sukėlė abejonę, būtų pažeidęs Lietuvos Respublikos valstybės politikų
elgesio kodekse ar kituose teisės aktuose nustatytus valstybės politiko elgesio principus ar
reikalavimus, tačiau Šakių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija nusprendė apsiriboti
svarstymu komisijoje ir rekomenduoti rajono savivaldybės tarybos nariui Mindaugui Tarnauskui
ateityje laikytis Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnyje nustatytų
valstybės politikų elgesio principų ir viešų pasisakymų metu aiškiai atskleisti, kuomet pateikiama
informacija yra asmeninė nuomonė, o kuomet pateikiami realūs faktai, kuriuos būtų galima pagrįsti
objektyviais įrodymais.
Taip pat tame pačiame Etikos komisijos 2018 m. balandžio 10 d. posėdyje metu buvo priimtas
protokolinis sprendimas Nr. TE-05, kuriuo komisijos narių man, kaip Etikos komisijos pirmininkui,
buvo pavesta priminti, kad rajono politikams galioja Valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnyje
nustatyti valstybės politikų elgesio principai, t. y. pagarba žmogui ir valstybei, teisingumas,
sąžiningumas, skaidrumas

ir viešumas,

padorumas,

pavyzdingumas, nesavanaudiškumas,

nešališkumas ir atsakomybė. Atsiradusios abejonės dėl savivaldybės politiko elgesio, galbūt
pažeidžiančio minėtus principus, sudaro prielaidas pradėti tyrimą rajono savivaldybės tarybos Etikos
komisijoje. Tam, kad būtų išvengta tokių pasekmių Etikos komisija rekomenduoja gerbiamiems
Šakių rajono savivaldybės tarybos nariams ir merui viešų pasisakymų, kurių skaičius dėl artėjančių
rinkimų greičiausiai dar padidės, metu aiškiai atskleisti, kuomet pateikiama informacija yra asmeninė
nuomonė, o kuomet pateikiami realūs faktai, kuriuos būtų galima pagrįsti objektyviais įrodymais.

***
Juozas Puodžiukaitis perskaitė paklausimą „Dėl projekto „Zyplių dvaro pirmojo svirno
pastato modernizavimas pritaikant turizmui ir kultūrinei veiklai“ (pridedama).
Edgaras Pilypaitis. Turėjo būti parengtas techninis projektas, kuris turėjo būti suderintas su
kultūros paveldo dokumentu. Iki gegužės 21 d. projekto suderinti mes būtume nespėję, o pateikimo
diena buvo balandžio 16. Projektas nėra pateiktas. Regiono plėtros taryboje mes kelsime klausimą
dėl pinigų atidėjimo ir naujo šaukimo.
***
Aušrelė Pukinskienė. 2018-02-20 16 val. Finansų komiteto posėdžio metu gavau tarybos
posėdžio protokolo išrašą, kuriame prašoma prisiminti 2010 metus. Kai aš buvau Finansų komiteto
pirmininkė, kur manęs klausiama, ką aš nuveikiau savivaldybės turto nuomos, ar leidimo
nuomoti/subnuomoti jo turtą. Nes, pasak mero, visi šie klausimai turėjo būti svarstomi šiame komitete
iš esmės. Noriu pasakyti, kad su tuo metu galiojančiu reglamentu komiteto pirmininkė šaukiau
komiteto posėdžius, daviau komiteto nariams pavedimus, posėdžiavau, teikiau sprendimų projektus,
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informavau apie sprendimų įvykdymus ir suteikiau žodį dalyvaujantiems žmonėms komiteto
posėdžiuose. Posėdžiuose pirmininkavau griežtai, buvo tvarka ir drausmė. Kiekvieną posėdį, valandą,
dieną, nukrypimą nuo nustatyto grafiko derinau su kiekvienu komiteto nariu. Posėdžiai buvo vedami
tvarkingai, buvo protokoluojami. Posėdžio sekretorės tvarkingai parašydavo protokolus, viską
fiksuodavo teisingai. Visus posėdžių protokolus greitai perskaitydavau ir labai tiksliai viską
sužiūrėdavau. Labai gaila, kad dabartinė tarybos dauguma, posėdžių laiką keičia, komitetų
pirmininkai posėdžių laikų nederina. Šitie keitimai apsunkina visų mūsų darbą. Finansų komitete
buvo svarstomi tokie klausimai: rengia ir teikia pasiūlymus tarybai dėl savivaldybės biudžeto.
Biudžetas visada būdavo svarstomas mažiausia trijuose posėdžiuose. Žinoma svarstydavome ne tik
biudžeto klausimą, tačiau peržiūrėdavo visus klausimus, taip pat susijusius su turto nuomomis ir pan.
Meras sako, kad diskusijos ir svarstymai nebuvo fiksuoti posėdžių protokoluose. Kaip dokumentai
buvo surašyti, taip mes juos ir pasirašėme.
***
Mindaugas Tarnauskas. Balandžio 9 d. vyko Kontrolės komiteto posėdis, kurio metu buvo
priimtas protokolinis nutarimas, kuriuo nutarta siūlyti savivaldybės tarybos frakcijoms apsvarstyti
galimybę tarybos nariams dalyvauti savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje,
kurioje galėtų susipažinti su gaunamais raštais bei rengiamais atsakymais į juos ir savo nuomonę
komitetui pareikšti iki balandžio 25 d. Raginu visas frakcijas pateikti atsakymus.
Irena Haase. Kontrolės komiteto posėdžio metu buvo prašoma pateikti Bendrųjų reikalų
skyriaus vedėjos atsakymą, kiek kainavo dokumentų valdymo sistema ir, ar yra galimybė tarybos
nariams joje dalyvauti? Taip pat buvo prašyta pateikti L.Rimienės ir administracijos su L.Rimienės
skundu susijusius dokumentus. Ar viskas yra pateikta?
Mindaugas Tarnauskas. Atsakymo nesu gavęs. Administracija prastai reaguoja į protokolinius
nutarimus. L.Rimienės pateiktą medžiagą turiu, gavau vakar, iš administracijos informacijos pateikta
nėra.
Dainius Grincevičius patikino, kad informacija pateikta laiku.
Posėdžio pirmininkas

Edgaras Pilypaitis

Posėdžio sekretorė

Inga Kanapeckienė
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