ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2018-05-25 Nr. Tp-5
Šakiai
Posėdis įvyko 2018-05-25 1000-1300 val.
Posėdžio pirmininkas Edgaras Pilypaitis.
Posėdžio sekretorė Inga Kanapeckienė.
Į rajono tarybą išrinkti 25 nariai (kvorumas – 13), posėdžio pradžioje dalyvauja 22 rajono
savivaldybės tarybos nariai (registravimo žiniaraštis pridedamas, 1 priedas).
Svarstant atitinkamus klausimus, dalyvauja svečiai ir kviestieji asmenys (sąrašas pridedamas,
priedas).
Svečiai ir kviestieji asmenys dalyvavę posėdyje: Egidija Grigaitienė - Biudžeto ir turto
skyriaus vedėja, Rimutė Grušienė - Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė, Dainius Grincevičius
- administracijos direktorius, Dalius Jasevičius - Šakių seniūnijos seniūnas, Gintarė Martinaitienė laikraščio „Draugas“ korespondentė, Elvydas Pauliukėnas - Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, Ilona
Šeflerienė - administracijos direktoriaus pavaduotoja, Rima Laukaitienė- Šakių pirminės asmens
sveikatos priežiūros centro vadovė, Edvinas Albrektas – mero patarėjas, Evelina DomeikaitėDovydaitienė – savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, Leonora Pocevičiūtė – Socialinės
paramos skyriaus vedėja, Daiva Palukaitienė – Šakių verslo informacijos centro direktorė, Arvydas
Šlėderis – Ūkio, architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas, Jūratė Šneideraitienė – Teisės,
personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja, Vitas Girdauskas – Sintautų akademijos
direktorius, Violeta Simonavičienė – mero patarėja, Antanas Vincas Bacevičius - rajono gyventojas,
Gintautas Pranckaitis – Žvirgždaičių progimnazijos direktorius, Vitas Daniliauskas – Šakių „Varpo“
mokyklos direktorius. Seniūnijų seniūnai.
Edgaras Pilypaitis. Darbotvarkė buvo pateikta su 38 sprendimų projektais. Komitetų posėdžių
metu buvo siūloma įtraukti papildomus sprendimo projektus „Dėl pritarimo projektui „Kultūros ir
amatų keliu Šakiai – Budry“, „Dėl žemės mokesčio mažinimo 2018 metams“, „Dėl valstybės turto
perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Valstybės vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“, „Dėl rajono savivaldybės tarybos
1998 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. 93 „Dėl turto panaudos sutarties“ pakeitimo“, „Dėl siūlymo
Kauno rajono savivaldybei perimti viešosios įstaigos Šakių krepšinio klubo dalininko teises ir
pareigas“. Išimti iš darbotvarkės buvo siūloma sprendimų projektus „Dėl maitinimo antkainio
nustatymo Šakių rajono savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų darbuotojams bei
mokesčio už darbuotojų maitinimąsi rajono savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo
mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“, „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d.
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sprendimo Nr. T-276 „Dėl darbo grupės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimams
ir papildymams parengti sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios“. Taip pat siūloma iš darbotvarkės
išimti sprendimo projektą „Dėl viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro
struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“, dėl kurio kviečiu pasisakyti įstaigos vadovę.
Rima Laukaitienė. Struktūrą siūloma netvirtinti, nes norima palikti tik šeimos gydytojus. Aš
tam pritariu, bet šiandien to padaryti negalime, nes pirminiame lygyje dirba šeimos gydytojų
komanda. Jeigu struktūra bus nepatvirtinta aš turiu atleisti vidaus ligų gydytojas, vaikų gydytoją,
akušerę-ginekologę ir chirurgę. Jeigu reikės atleisti darbuotojus, reikės daug lėšų išeitinėms išmokėti.
Edgaras Pilypaitis. Ar su esama struktūrą įstaiga gali pasiekti finansinių rodiklių pliusą?
Rima Laukaitienė. Manau, kad atleidimus reikia daryti palaipsniui. Taip pat pacientų
perrašymas nėra greita procedūra. Už praeitą ketvirtį įstaiga turi pliusą – 1200 Eur.
Mindaugas Tarnauskas. Kontrolės komiteto posėdžio metu buvo siūlymas atlikti įstaigoje
išorės auditą. Buvo pasiūlyta palaukti, kol bus gautos išvados iš Specialiųjų tyrimų tarnybos ir
Finansinių tyrimų nusikaltimų tarnybos. Mūsų frakcijos vardu siūlome iš darbotvarkės išimti
klausimą „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo
2017 metų veiklos ataskaitai“.
Rima Laukaitienė. Ataskaita yra įstaigos 2017 metų veiklos analizė. Ir ji yra tokia pati, kaip
ir kitų įstaigų. Skundas nėra susijęs su įstaigos veikla.
Edgaras Pilypaitis. Praėjusiame posėdyje nepatvirtinus ataskaitos, įstaigos vadovė buvo
įpareigota atlikti dokumentų pakeitimus, kuriuos ir teikia dabar tvirtinti tarybai.
Aušrelė Pukinskienė. Buvo parengtas mero potvarkis, kuriame nurodyti įpareigojimai.
Tačiau, jame nėra užsiminta, jog įstaigos vadovė turi pateikti patikslintą ataskaitą. Ataskaita papildyta
7 punktu, kuriame rašoma „gegužės 28 d. 14.30 val. bus svarstomi centro tarybai pateikti
dokumentai“. Pritariu, kad abu klausimai turi būti išimti.
Edgaras Pilypaitis. Komitetuose buvo siūloma įstaigos ataskaitai pritarti. Taip pat, noriu
pasakyti, kad meras savo potvarkiu neįpareigojo nė vienos įstaigos rengti ir teikti ataskaitas.
Ataskaitas teikti tarybai įpareigoja įstatymas. Siūlau tarybai atskirai balsuoti, ar paliekame sprendimo
projektą „Dėl viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro struktūros ir
pareigybių sąrašo patvirtinimo“, o sprendimo projektą „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Šakių
pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai“ siūlau palikti.
Mečislovas Švabas. Aiškinamajame rašte rašoma, kad atleidžiama akušerė. Bet šeimos
gydytojo komanda teikia nėščiųjų priežiūrą.
Rima Laukaitienė. Tokios pareigybės, kaip akušeris, neliko. Dabar yra bendruomenės
slaugytojai, gydytojas-ginekologas.
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Edgaras Pilypaitis. Siūlau balsuoti dėl sprendimo projekto „Dėl viešosios įstaigos Šakių
pirminės asmens sveikatos priežiūros centro struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ išėmimo iš
darbotvarkės.
NUTARTA. Sprendimo projektą „Dėl viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos
priežiūros centro struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ palikti darbotvarkėje.
BALSAVO: „už“ – 11, „prieš“ – 2, „susilaikė“ – 9.
Edgaras Pilypaitis. Siūlau balsuoti už frakcijos pasiūlymą išimti iš darbotvarkės sprendimo
projektą „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo
2017 metų veiklos ataskaitai“.
NUTARTA. Sprendimo projektą „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens
sveikatos priežiūros centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai“ išimti iš darbotvarkės.
BALSAVO: „už“ – 13, „prieš“ – 2, „susilaikė“ – 7.
Edgaras Pilypaitis. Teikiu balsavimui visą darbotvarkę su papildomais klausimais ir 3
išimtais.
NUTARTA. Patvirtinti posėdžio darbotvarkę su 40 klausimų.
BALSAVO: „už“ – 22 (vienbalsiai).
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
2. Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Šakių rajono savivaldybės biudžetinių ir
viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo.
3. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl nepanaudotų
rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo.
4. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl
biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus
nustatymo“ pakeitimo.
5. Dėl Globos centro ir vaiko budinčio globotojo veiklos organizavimo Šakių rajono
savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
6. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-62 „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“ pakeitimo.
7. Dėl žemės sklypų priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
8. Dėl geografinių charakteristikų pakeitimo gatvei.
9. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko nustatymo masiniuose renginiuose.
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10. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-49 „Dėl
savivaldybės tarybos nario delegavimo į Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą“ pakeitimo.
11. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-369 „Dėl Šakių
rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų patvirtinimo“ pakeitimo.
12. Dėl viešosios įstaigos Lukšių ambulatorijos struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo.
13. Dėl viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro struktūros ir
pareigybių sąrašo patvirtinimo.
14. Dėl viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro įstatų
patvirtinimo.
15. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2019 metams.
16. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2019 metams.
17. Dėl individualios veiklos, kuria galima verstis turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų
mokesčio dydžių nustatymo 2019 metams.
18. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-123 „Dėl ilgalaikio
materialiojo turto perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis viešajai įstaigai Lukšių
ambulatorijai“ pakeitimo.
19. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo.
20. Dėl turto perdavimo Šakių rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.
21. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Barzdų mstl., Nepriklausomybės g. 12, nuomos
viešojo konkurso būdu.
22. Dėl nuomos sutarties su individualiąja Kęstučio Kareivos prekybos įmone nutraukimo.
23. Dėl leidimo laikinai uždaryti Griškabūdžio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrių
„Pumpurėlis“.
24. Dėl leidimo laikinai uždaryti Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos Panovių
pradinio ugdymo skyriaus mišrią ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupę.
25. Dėl leidimo laikinai uždaryti Žvirgždaičių progimnazijos mišrią ikimokyklinio –
priešmokyklinio ugdymo grupę.
26. Dėl leidimo laikinai uždaryti Šakių „Varpo“ mokyklos priešmokyklinio ugdymo ir Šakių
„Varpo“ mokyklos Siesartėnų pagrindinio ugdymo skyriaus mišrią ikimokyklinio – priešmokyklinio
ugdymo grupes.
27. Dėl leidimo laikinai uždaryti Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio centro mišrią
ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupę.
28. Dėl leidimo laikinai uždaryti Kidulių pagrindinės mokyklos mišrią ikimokyklinio –
priešmokyklinio ugdymo ir Kidulių pagrindinės mokyklos Sudargo Martyno Sederevičiaus
pagrindinio ugdymo skyriaus mišrią ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupes.
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29. Dėl leidimo laikinai uždaryti Slavikų pagrindinės mokyklos mišrią ikimokyklinio –
priešmokyklinio ugdymo grupę.
30. Dėl leidimo laikinai uždaryti Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro mišrią
ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupę.
31. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl rajono
savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo.
32. Dėl pritarimo Šakių rajono Gelgaudiškio vaikų darželio „Eglutė“ vadovo 2017 metų
veiklos ataskaitai.
33. Dėl įkainių už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą,
mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės
sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą
patvirtinimo.
34. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T-327 „Dėl Šakių
rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.
35. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-314 „Dėl rajono
savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-34 „Dėl darbo grupės rajono
savivaldybės tarybos veiklos ataskaitų (gyventojams) projektams parengti sudarymo“ pakeitimo“
pakeitimo.
36. Dėl pritarimo projektui „Kultūros ir amatų keliu Šakiai – Budry“.
37. Dėl žemės mokesčio mažinimo 2018 metams.
38. Dėl valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Valstybės
vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
39. Dėl rajono savivaldybės tarybos 1998 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. 93 „Dėl turto
panaudos sutarties“ pakeitimo.
40. Dėl siūlymo Kauno rajono savivaldybei perimti viešosios įstaigos Šakių krepšinio klubo
dalininko teises ir pareigas.
Arūnas Tarnauskas. Nusišalinu nuo sprendimo projektų „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio
tarifų nustatymo 2019 metams“, „Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2019 metams“ ir „Dėl žemės
mokesčio mažinimo 2018 metams“, nes vadovauju bendrovei, kuri moka daugiau negu
rekomenduojama suma.
Raminta Jakelaitienė. Nusišalinu nuo sprendimo projektų „Dėl žemės mokesčio tarifų
nustatymo 2019 metams“ ir „Dėl žemės mokesčio mažinimo 2018 metams“.
Tomas Skaizgirys. Nusišalinu nuo sprendimų projektų „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio
tarifų nustatymo 2019 metams“, „Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2019 metams“ ir „Dėl žemės
mokesčio mažinimo 2018 metams“.
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Mantas Puskunigis. Nusišalinu nuo sprendimo projektų „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio
tarifų nustatymo 2019 metams“, „Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2019 metams“ ir „Dėl žemės
mokesčio mažinimo 2018 metams“, dėl galimų viešų ir privačių interesų.
Mečislovas Švabas. Nusišalinu nuo sprendimo projektų „Dėl rajono savivaldybės tarybos
2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-49 „Dėl savivaldybės tarybos nario delegavimo į Kauno
teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą“ pakeitimo“ ir „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m.
gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-369 „Dėl Šakių rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų
stebėtojų tarybų patvirtinimo“ pakeitimo“.
Irena Haase. Esame gavę Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos rekomendaciją, kurioje
rašoma, kad „rekomenduoja savivaldybių merams, savivaldybių tarybų nariams ir kitiems
valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims savivaldybėje rengiant, svarstant ar priimant
sprendimus dėl visiems vienodai taikomų mokesčių tarifų nustatymo, nusišalinti tais atvejais, kai
jiems ar jų artimiems asmenims per praėjusius metus priskaičiuota atitinkamo mokesčio suma yra
akivaizdžiai reikšminga ir gali daryti įtaką sprendimams dėl mokesčių tarifų nustatymo“, „komisija
rekomenduoja akivaizdžiai reikšmingu privačiu interesu sprendžiant klausimus dėl mokesčių tarifų
nustatymo laikyti sumą, viršijančią 3000 eurų“.
Edgaras Pilypaitis. Siūlyčiau dėl sprendimų projektų „Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo
2019 metams“ ir „Dėl žemės mokesčio mažinimo 2018 metams“ tarybos narių nusišalinimų nepriimti.
NUTARTA. Nepriimti tarybos narių nusišalinimų dėl sprendimų projektų „Dėl nekilnojamojo
turto mokesčio tarifų nustatymo 2019 metams“, „Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2019 metams“
ir „Dėl žemės mokesčio mažinimo 2018 metams“.
BALSAVO: „už“ – 11, „prieš“ – 7, „susilaikė“ – 4.
Edgaras Pilypaitis. Siūlau balsuoti už kitus tarybos narių nusišalinimus nuo sprendimų
projektų.
NUTARTA. Leisti tarybos nariams nedalyvauti svarstant atitinkamus sprendimų projektus.
BALSAVO: „už“ – 22 (vienbalsiai).
1. SVARSTYTA. Lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros
fondo skyrimo klausimas.
Pranešėja Daiva Palukaitienė, Šakių verslo informacijos centro direktorė.
Raminta Jakelaitienė. Buvo verslo subjektų, kurie paramos prašė 4000 Eur, tačiau Verslo
tarybos sprendimu suma buvo sumažinta iki 2000 Eur. Ar tai atitiko fondo nuostatų reikalavimus, nes
juose numatyta 80 proc. finansavimas kuriamos vertės. Manau, kad nuostatuose esantis sakinys
sukėlė pareiškėjams lūkesčius ir tikėjosi gauti didesnį finansavimą.
Daiva Palukaitienė. Numatyta iki 80 proc. Šį kartą paraiškų buvo daugiau nei leido finansinės
fondo galimybės, todėl buvo sumažinta.
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Raminta Jakelaitienė. Fondas sulaukė tokio padidinto dėmesio, nes buvo tikėtasi gauti didesnį
finansavimą. Manau, kad fondui reikia ieškoti didesnio finansavimo.
Aušrelė Pukinskienė. Verslo taryba įsigilino į pateiktas paraiškas ir žiūrėjo, kiek pareiškėjų
įsikūrę Šakiuose. Taip pat siūlysiu Verslo tarybai atsisakyti finansavimo tuo atveju, kai prekės
įsigyjamos grynaisiais pinigais.
Mindaugas Tarnauskas. Buvo atmesta jaunimo verslo idėja, kodėl?
Daiva Palukaitienė. Tai buvo internetinės platformos idėja ir didelio inovatyvumo
neįžvelgiame ir tai nelabai susiję su Šakių rajonu.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-169).
BALSAVO: „už“ – 22 (vienbalsiai).
2. SVARSTYTA. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Šakių rajono savivaldybės
biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Jūratė Šneideraitienė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-170).
BALSAVO: „už“ – 22 (vienbalsiai).
3. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl
nepanaudotų rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti
naudojimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo klausimas.
Pranešėja Leonora Pocevičiūtė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-171).
BALSAVO: „už“ – 22 (vienbalsiai).
4. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T-208
„Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus
nustatymo“ pakeitimo klausimas.
Pranešėja Leonora Pocevičiūtė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
Irena Haase. Ar šiose pareigybėse dirbantys asmenys dirbs ir Socialinių paslaugų centre, ar
vykdys tik Globos centro funkcijas?
Leonora Pocevičiūtė. Jie dirbs paslaugų centre, nes centrui pavesti vykdyti globos funkciją.
Įstaigos vadovo pavaduotoja dirbs ir kitus darbus, nes pareigybė bus sugretinta, o kiti vykdys globos
centro funkcijas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-172).
BALSAVO: „už“ – 21, „susilaikė“ – 1.
5. SVARSTYTA. Globos centro ir vaiko budinčio globotojo veiklos organizavimo Šakių
rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Leonora Pocevičiūtė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
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Irena Haase. Siūlyčiau preambolėje vadovautis Socialinių paslaugų centro įstatymo ne 17
straipsniu, o 13 bei 2 punkte vietoj žodžio „Pavesti“ įrašyti žodį „Skirti“, nes tai yra numatyta
priežiūros tvarkos apraše. Ir ar nereikia pakeisti centro įstatus?
Leonora Pocevičiūtė. Centro įstatuose yra numatyta, kad jie gali vykdyti tokią veiklą.
Rasita Grincevičienė. Ar yra norinčių tapti globotojais?
Leonora Pocevičiūtė. Viena šeima yra.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui, 2 punkte vietoj žodžio „Pavesti“ įrašant žodį
„Skirti“ (sprendimas Nr. T-173).
BALSAVO: „už“ – 18, „susilaikė“ – 4.
6. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-62
„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“ pakeitimo klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas.
Irena Haase. Kas keičiasi lyginant su praeitame posėdyje priimtu sprendimu bei koks taikomas
įkainis paskaičiuojant statybinių darbų įkainį?
Arvydas Šlėderis. Ištaisoma techninė klaida, nes 12 eilutėje nebuvo įrašyta suma.
Paskaičiuojama 0,4 proc. statybos darbų vertės.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-174).
BALSAVO: „už“ – 17, „susilaikė“ – 5.
7. SVARSTYTA. Žemės sklypų priskyrimo neprivatizuojamai žemei klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-175).
BALSAVO: „už“ – 22 (vienbalsiai).
8. SVARSTYTA. Geografinių charakteristikų pakeitimo gatvei klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-176).
BALSAVO: „už“ – 22 (vienbalsiai).
9. SVARSTYTA. Prekybos alkoholiniais gėrimais laiko nustatymo masiniuose renginiuose
klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-177).
BALSAVO: „už“ – 22 (vienbalsiai).
Iš posėdžių salės išėjo tarybos narys Mečislovas Švabas. Toliau posėdyje dalyvauja 21
tarybos narys.
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10. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-49
„Dėl savivaldybės tarybos nario delegavimo į Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą“
pakeitimo klausimas.
Pranešėja Evelina Domeikaitė-Dovydaitienė, savivaldybės administracijos vyriausioji
specialistė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-178).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
11. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T369 „Dėl Šakių rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų patvirtinimo“
pakeitimo klausimas.
Pranešėja Evelina Domeikaitė-Dovydaitienė, savivaldybės administracijos vyriausioji
specialistė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-179).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
Į posėdžių salę grįžo tarybos narys Mečislovas Švabas. Toliau posėdyje dalyvauja 22 tarybos
nariai.
12. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Lukšių ambulatorijos struktūros ir pareigybių sąrašo
patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Evelina Domeikaitė-Dovydaitienė, savivaldybės administracijos vyriausioji
specialistė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-180).
BALSAVO: „už“ – 22 (vienbalsiai).
13. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro
struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Evelina Domeikaitė-Dovydaitienė, savivaldybės administracijos vyriausioji
specialistė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-181).
BALSAVO: „už“ – 14, „susilaikė“ – 8.
14. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro
įstatų patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Evelina Domeikaitė-Dovydaitienė, savivaldybės administracijos vyriausioji
specialistė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-182).
BALSAVO: „už“ – 20, „susilaikė“ – 2.
Iš posėdžių salės išėjo tarybos narys Arūnas Tarnauskas. Toliau posėdyje dalyvauja 21
tarybos narys.
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15. SVARSTYTA. Nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2019 metams klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
Edgaras Pilypaitis. Komitetuose buvo išsakyti pakeitimai, kurie visiems tarybos nariams
išsiųsti el. paštu.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pakeitimais (sprendimas Nr. T-183).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
Iš posėdžių salės išėjo tarybos nariai Mantas Puskunigis, Raminta Jakelaitienė, Tomas
Skaizgirys. Toliau posėdyje dalyvauja 18 tarybos narių.
16. SVARSTYTA. Žemės mokesčio tarifų nustatymo 2019 metams klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
Juozas Puodžiukaitis. Savivaldybės tarybai ir merui Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija
parašė raštą, kuriame rašo: „2017 m. Nacionalinė žemės tarnyba prie LR žemės ūkio ministerijos
patvirtino naujus savivaldybių teritorijų žemės verčių zonų žemėlapius ir masinio žemės vertinimo
ataskaitas. Todėl nuo 2018 m. sausio 1 d. žemės sklypų vidutinė rinkos vertė skaičiuojama pagal
patvirtintus žemės verčių zonų žemėlapius.
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija kreipėsi į LR Seimo Kaimo reikalų komitetą,
Vyriausybę dėl žemės mokesčio nustatymo metodikos, kritikuodama jos ydingumą ir išreikšdama
nuomonę, kad žemės ūkio paskirties žemės rinkos vertė neatspindi žemės našumo (jos kokybės,
apsprendžiančios žemės ūkio kultūrų derlingumą), t.y. realių pajamų, gaunamų iš žemės ūkio veiklos,
lygio. Todėl žemės ūkio paskirties žemės mokestis turi būti nustatomas ne pagal jos rinkos vertę, bet
našumo balą. Atitinkamai savivaldybėse mokesčio tarifas turėtų būti nustatomas pagal vidutinį to
regiono kadastrinės vietovės žemės našumo balą.
Palyginus 2012 ir 2017 m. nustatytąsias žemės sklypų vertes (naudotas žemės mokesčiui
apskaičiuoti 2013-2017 m. laikotarpiu), jos padidėjo net 3-4 kartus.
Vadovaujantis LR vietos savivaldos, LR žemės mokesčio įstatymais, rajonų savivaldybių
tarybos 2017 m. eigoje nustatė žemės mokesčio tarifų procentus pagal žemės paskirtį. Tačiau kai
kurios savivaldybės į žemės vidutinės rinkos vertės šuolį 2017 m. neatsižvelgė ir jose žemės mokestis
ženkliai padidėjo.
2017 m. žemės ūkio veikloje buvo daugiau kritinių veiksnių nei ankstesniais metais.
Peržiūrint BŽŪP biudžetą, 50 mln. eurų tiesioginių išmokų iš I ramsčio atiduota išmokoms nenašioms
žemėms, t. y. perkelta į II ramstį. LT žemės ūkio ministerijos ir savivaldybių vertinimu, dėl liūčių
2017 m. vasaros pab. - rudens pr. žemdirbiai dėl derliaus netekties patyrė daugiau kaip 40 mln. eurų
nuostolių, kurių niekas nekompensuos. Šalyje nepasėta beveik trečdalis žieminių kultūrų. Kiek
pasėtųjų žiemkenčių žuvo, dar paaiškės. Viso praradimai dėl nepasėtų žieminių kultūrų, derlių
skirtumų, didesnių kuro, darbo ir kitų sąnaudų nuostoliai gali siekti iki 200000 eurų. Tam skirti 9,1
mln. eurų iš ES biudžeto ir dar tik pažadėta tokio pat dydžio suma iš nacionalinio iždo padėties iš
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esmės nepagerins. Laukia sunki ir įtempta pavasario sėja. Todėl žemės mokesčio padidinimas gali
tapti nepakeliama našta daugeliui nuo stichinės nelaimės nukentėjusių žemdirbių.
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija kreipiasi į Jus, mere, ir į rajono savivaldybės
tarybos narius ir prašo patikslinti savo sprendimą dėl mokesčio tarifo, nustatyto žemės ūkio paskirties
žemei, kad jis bent jau nebūtų didesnis nei ankstesniais metais“.
2017 metais į rajono savivaldybės biudžetą buvo surikta 74,5 tūkst. Eur daugiau, t.y. 13 proc.
daugiau nei buvo suplanuota. Mūsų frakcija prašo atsižvelgti į asociacijos raštą ir žemės ūkio
paskirties žemei palikti 0,6 proc.
Ramūnas Kaunas. Klausimas vicemerui. Jūs susitikimuose pasisakote prieš žemdirbius. Gal
galite pakomentuoti kodėl?
Bernardinas Petras Vainius. Aš nesu prieš žemdirbius. Mokesčiai turi būti subalansuoti, o
žmonės, užsiimantys ūkine veikla, socialiai prisidėtų prie bendrųjų rajono interesų sprendimų.
Mokesčiai, kuriuos sumoka žemdirbiai, nėra pertekliniai, jie yra tik simboliniai.
Edgaras Pilypaitis. 2013 metais buvo nustatytas 1,5 proc. tarifas, 2014 metais buvo nustatytas
– 1,7 proc. Išlaikydami panašų lygį, siūlome 0,8 proc. tarifą. Taip pat atkreipiu Etikos komisijos
pirmininko dėmesį, kad kiti žemdirbiai nuo šio klausimo svarstymo nusišalino, o tarybos narys
Ramūnas Kaunas aktyviai dalyvauja jo svarstyme.
Ramūnas Kaunas. Aš neatstovauju savų interesų, o ūkininkų sąjungą ir kalbu jos vardu. Kuris
mokestis yra daugiausiai padidėjęs?
Egidija Grigaitienė. Procentais labiausi didėtų gyventojų pajamų mokestis, o kai bus surinktas
šis mokestis, tada galėsime atsakyti.
Ramūnas Kaunas. Kiek kuris mokestis padidėjo atskirai?
Egidija Grigaitienė. Informaciją pateiksiu po posėdžio.
Tautvydas Šukys. Siūlome nustatyti mažesnę sumą, nes 3-4 kartus kyla žemės vertė, o
žemdirbiams nuostoliai ir taip yra dideli.
Bernardinas Petras Vainius. 50 proc. surinkto mokesčio mes atiduodame atgal į žemę, t.y.
keliams, kad būtų galima pravažiuoti.
Tautvydas Šukys. Kas būtų, jeigu šiandien šio mokesčio nepatvirtintume?
Egidija Grigaitienė. Tuomet būtų taikomas minimalus mokesčio tarifas – 0,01.
Rima Rauktienė. Frakcijos vardu prašome 15 minučių pertraukos.
Skelbiama 15 minučių pertrauka.
Rima Rauktienė. Mūsų frakcija siūlo balsuoti už žemės ūkio paskirties žemės mokesčio tarifą
– 0,6 proc.
Edgaras Pilypaitis. Siūlau balsuoti už Zanavykų frakcijos pasiūlymą žemės ūkio paskirties
žemei nustatyti 0,6 proc. mokesčio tarifą.
NUSPRĘSTA. Nepritarti žemės ūkio paskirties tarifui – 0,6 proc.
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BALSAVO: „už“ – 8, „prieš“ – 9, „susilaikė“ – 1.
Edgaras Pilypaitis. Siūlau balsuoti už parengtą sprendimo projektą.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-184).
BALSAVO: „už“ – 14, „susilaikė“ – 4.
Į posėdžių salę grįžo tarybos nariai Raminta Jakelaitienė, Mantas Puskunigis, Tomas
Skaizgirys, Arūnas Tarnauskas.
17. SVARSTYTA. Individualios veiklos, kuria galima verstis turint verslo liudijimą, fiksuoto
pajamų mokesčio dydžių nustatymo 2019 metams klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
Atsižvelgiant į Ramintos Jakelaitienės pasiūlymą, projekto 3.1. punktą siūloma išdėstyti taip:
„asmenims, įsigyjantiems verslo liudijimus iš karto ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui
visoms darbo dienoms, taikyti 80 procentų pajamų mokesčio lengvatą“.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui, 3.1. punktą išdėstant taip „asmenims,
įsigyjantiems verslo liudijimus iš karto ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui visoms darbo
dienoms, taikyti 80 procentų pajamų mokesčio lengvatą“ (sprendimas Nr. T-185).
BALSAVO: „už“ – 20, „susilaikė“ – 1.
18. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-123
„Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis viešajai įstaigai
Lukšių ambulatorijai“ pakeitimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-186).
BALSAVO: „už“ – 22 (vienbalsiai).
19. SVARSTYTA. Sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo
klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-187).
BALSAVO: „už“ – 22 (vienbalsiai).
20. SVARSTYTA. Turto perdavimo Šakių rajono savivaldybės viešajai bibliotekai klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-188).
BALSAVO: „už“ – 22 (vienbalsiai).
21. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų, esančių Barzdų mstl., Nepriklausomybės g. 12,
nuomos viešojo konkurso būdu klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
Sprendimo projekto 2 punkte reikia įrašyti skaičius „0,27“.
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NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui, 2 punkte įrašant skaičius „0,27“ (sprendimas Nr.
T-189).
BALSAVO: „už“ – 22 (vienbalsiai).
22. SVARSTYTA. Nuomos sutarties su individualiąja Kęstučio Kareivos prekybos įmone
nutraukimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-190).
BALSAVO: „už“ – 22 (vienbalsiai).
23. SVARSTYTA. Leidimo laikinai uždaryti Griškabūdžio gimnazijos ikimokyklinio
ugdymo skyrių „Pumpurėlis“ klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-191).
BALSAVO: „už“ – 21, „susilaikė“ - 1.
24. SVARSTYTA. Leidimo laikinai uždaryti Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos
gimnazijos Panovių pradinio ugdymo skyriaus mišrią ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo
grupę klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-192).
BALSAVO: „už“ – 20, „susilaikė“ - 2.
25. SVARSTYTA. Leidimo laikinai uždaryti Žvirgždaičių progimnazijos mišrią
ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupę klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas.
Irena Haase. Ką veiks darželio personalas, kai darželis bus uždarytas bei kiek bus sutaupyta
lėšų, nes aiškinamajame rašte rašoma, jog bus sutaupyta lėšų.
Gintautas Pranckaitis. Manau, kad yra netinkamas reglamentavimas. Mažose mokyklose
atskiro personalo grupei išlaikyti nėra. Personalas bendras visos mokyklos. Savo prašyme apie lėšų
sutaupymą aš nerašiau, nes sutaupyti nėra ką.
Edgaras Pilypaitis. Kaip yra organizuojamas darbas tų žmonių, kurie grįžta po atostogų, bet
įstaiga yra uždaryta?
Elvydas Pauliukėnas. Tuo laikotarpiu vaikai yra nevedami, todėl dirba kitokius darbus. Ir
vaikai nevedami, nes tai suderinta su jų tėvais.
Gintautas Pranckietis. Pas mus yra 2 darbuotojai, 2 valytojos. Kai viena atostogauja, valo kita.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-193).
BALSAVO: „už“ – 20, „susilaikė“ – 2.
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26. SVARSTYTA. Leidimo laikinai uždaryti Šakių „Varpo“ mokyklos priešmokyklinio
ugdymo ir Šakių „Varpo“ mokyklos Siesartėnų pagrindinio ugdymo skyriaus mišrią ikimokyklinio –
priešmokyklinio ugdymo grupes klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas.
Vitas Daniliauskas. Siesartėnų skyriuje yra 6 ikimokyklinukai. Skyriuje dirba auklėtoja,
auklytė ir valytojos. Jos dirbs kitus darbus, t.y. budėjimai, tvarkymo darbai.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-194).
BALSAVO: „už“ – 20, „susilaikė“ – 2.
27. SVARSTYTA. Leidimo laikinai uždaryti Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio centro
mišrią ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupę klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas.
Edgaras Pilypaitis. Uždaroma dėl remonto.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-195).
BALSAVO: „už“ – 21, „susilaikė“ – 1.
28. SVARSTYTA. Leidimo laikinai uždaryti Kidulių pagrindinės mokyklos mišrią
ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo ir Kidulių pagrindinės mokyklos Sudargo Martyno
Sederevičiaus pagrindinio ugdymo skyriaus mišrią ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupes
klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-196).
BALSAVO: „už“ – 19, „susilaikė“ – 3.
29. SVARSTYTA. Leidimo laikinai uždaryti Slavikų pagrindinės mokyklos mišrią
ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupę klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-197).
BALSAVO: „už“ – 20, „susilaikė“ – 2.
30. SVARSTYTA. Leidimo laikinai uždaryti Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo
centro mišrią ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupę klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-198).
BALSAVO: „už“ – 20, „susilaikė“ – 2.
31. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-53
„Dėl rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-199).
BALSAVO: „už“ – 22 (vienbalsiai).
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32. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono Gelgaudiškio vaikų darželio „Eglutė“ vadovo 2017
metų veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-200).
BALSAVO: „už“ – 22 (vienbalsiai).
33. SVARSTYTA. Įkainių už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų
vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą,
pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų
nagrinėjimą patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-201).
BALSAVO: „už“ – 22 (vienbalsiai).
34. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T-327
„Dėl Šakių rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo klausimas.
Pranešėjas Edgaras Pilypaitis, savivaldybės meras. Į sprendimo projektą įrašomos pavardės –
Mečislovas Švabas ir Saulius Naumavičius.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui, įrašant pavardes Mečislovas Švabas ir Saulius
Naumavičius (sprendimas Nr. T-202).
BALSAVO: „už“ – 22 (vienbalsiai).
35. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-314
„Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-34 „Dėl darbo grupės rajono
savivaldybės tarybos veiklos ataskaitų (gyventojams) projektams parengti sudarymo“ pakeitimo“
pakeitimo klausimas.
Pranešėjas Edgaras Pilypaitis, savivaldybės meras. Įrašoma pavardė Mečislovas Švabas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui, įrašant pavardę Mečislovas Švabas (sprendimas
Nr. T-203).
BALSAVO: „už“ – 22 (vienbalsiai).
36. SVARSTYTA. Pritarimo projektui „Kultūros ir amatų keliu Šakiai – Budry“ klausimas.
Pranešėja Aurelija Papievienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti
skyriaus vedėjos funkcijas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-204).
BALSAVO: „už“ – 22 (vienbalsiai).
Iš posėdžių salės išėjo tarybos nariai Raminta Jakelaitienė, Arūnas Tarnauskas, Mantas
Puskunigis, Tomas Skaizgirys. Toliau posėdyje dalyvauja 18 tarybos narių.
37. SVARSTYTA. Žemės mokesčio mažinimo 2018 metams klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
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Juozas Puodžiukaitis. Prieš teikdami tarybai šį sprendimo projektą turėjote pasvarstyti
ūkininkų sąjungos pateiktą raštą.
Egidija Grigaitienė. Skaičiuojant šį sprendimo projektą jo mokestis pateiktas mažesnis nei
2019 metams ir jis taikomas visų paskirčių žemei. Gauta prašymų 137, žuvusių pasėlių bendras plotas
– 1940 ha. Dėl taikomų lengvatų į biudžetą nebus gauta apie 18000 Eur.
Juozas Puodžiukaitis. Kiek šiais metais planuojama surinkti žemės mokesčio?
Egidija Grigaitienė. Nuo 800 000 iki 850 000 Eur.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-205).
BALSAVO: „už“ – 16, „susilaikė“ - 2.
Į posėdžių salę grįžo tarybos nariai Raminta Jakelaitienė, Arūnas Tarnauskas, Mantas
Puskunigis, Tomas Skaizgirys. Toliau posėdyje dalyvauja 22 tarybos nariai.
38. SVARSTYTA. Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo
teise Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
Sprendimo projekto 1 punkte keitėsi patalpų plotai.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pakeitimais (sprendimas Nr. T-206).
BALSAVO: „už“ – 22 (vienbalsiai).
39. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 1998 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. 93 „Dėl
turto panaudos sutarties“ pakeitimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
Punktą siūloma išdėstyti taip: „1. Perduoti viešajai įstaigai Sintautų akademijai laikinai
neatlygintinai valdyti ir naudoti pagal panaudos sutartį 10 metų laikotarpiui rajono savivaldybei
nuosavybės teise priklausančias ir šiuo metu rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise
valdomas 159,42 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas, esančias Sintautų mstl., P. Vaičaičio g. 346 (Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje Nr. 84/8054 pastatas pažymėtas plane – 1B2/p,
unikalus patalpų Nr. 8498-6003-8016:0005, patalpų indeksai – 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-10, 5-11, 5-12, 513, 5-14, 5-15, 5-16) su 26,36 kv. m bendro naudojimo patalpos, kurios indeksas 5-5; visų
perduodamų patalpų bendras plotas – 185,78 kv. m), viešosios įstaigos Sintautų akademijos įstatuose
šiuo metu numatytoms funkcijoms vykdyti (išskyrus ūkinę komercinę veiklą)“.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-207).
BALSAVO: „už“ – 20, „susilaikė“- 2.
40. SVARSTYTA. Siūlymo Kauno rajono savivaldybei perimti viešosios įstaigos Šakių
krepšinio klubo dalininko teises ir pareigas klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
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Edgaras Pilypaitis. Yra gautas Kauno rajono savivaldybės mero prašymas, į kurį atsižvelgiant
parengtas projektas. Kitame posėdyje turėtume svarstyti projektą su sutikimu perduoti, nes pirmiau
turime gauti Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimą, kad jie sutinka perimti.
Ramūnas Kaunas. Turi būti numatytos sąlygos.
Edgaras Pilypaitis. Sąlygos yra aptartos žodžiu. Mes perduodame LKL, o jie įsipareigoja
išpirkti mums vietą, kurioje turėsime dalyvauti su naujai sukurtu juridiniu vienetu.
Egidija Grigaitienė. Kuriant viešąją įstaigą, turi būti dalininkų įnašas. Savivaldybės taryba yra
priėmusi sprendimą skirti 30 000 Eur, kurie yra skirti.
Mindaugas Tarnauskas. Ar buvo ieškota galimybių, pagal lygos nuostatus ieškoti krepšinio
lygai patalpų Šakiuose?
Edgaras Pilypaitis. Reikia 1200 žiūrovų salės. Tam techninių galimybių nėra.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-208).
BALSAVO: „už“ – 15, „susilaikė“ – 7.
***
Ramūnas Kaunas perskaitė Girėnų kaimo Ryto gatvės gyventojų raštą (susietas su protokolu
DVS sistemoje P-951).
Iš posėdžių salės išėjo tarybos narė Raminta Jakelaitienė. Toliau posėdyje dalyvauja 21
tarybos narys.
Edgaras Pilypaitis. Gautas A.V. Bacevičiaus prašymas pasisakyti korupcijos klausimais.
Siūlau balsuoti už tai, ar leisti A.V.Bacevičiui pasisakyti 5 minutes korupcijos klausimo tema.
NUTARTA. Leisti A.V.Bacevičiui pasisakyti 5 minutes.
BALSAVO: „už“ – 16, „prieš“ – 2, „susilaikė“ - 3.
Antanas Vincas Bacevičius. Taupant laiką, aš perduodu pirmininkui visus mano surašytus
raštus (susieta su protokolu DVS sistemoje P-942). Antikorupcijos komisija privalėjo mane
pasikviesti į posėdį ir ištirti - yra korupcija, ar ne. Jie perduoda viską Etikos komisijai. Etikos komisija
pasako, kad jie gavo iš Vilniaus, jog čia nieko nėra. Ponios Rauktienės paklausiu, kodėl jūs darote
komitetą, sprendžiate, bet be manęs? Tai raiškia vienašališką sprendimą.

Posėdžio pirmininkas

Edgaras Pilypaitis

Posėdžio sekretorė

Inga Kanapeckienė
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