ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2018-11-23 Nr. Tp-11
Šakiai
Posėdis įvyko 2018-11-23 1000-1220 val.
Posėdžio pirmininkas Edgaras Pilypaitis.
Posėdžio sekretorė Inga Kanapeckienė.
Į rajono tarybą išrinkti 25 nariai (kvorumas – 13), posėdžio pradžioje dalyvauja 21 rajono
savivaldybės tarybos narys (registravimo žiniaraštis pridedamas, 1 priedas).
Svarstant atitinkamus klausimus, dalyvauja svečiai ir kviestieji asmenys: Egidija Grigaitienė
– Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja, Dainius Grincevičius - administracijos
direktorius, Ilona Šeflerienė - administracijos direktoriaus pavaduotoja, Edvinas Albrektas – mero
patarėjas, Leonora Pocevičiūtė – Socialinės paramos skyriaus vedėja, Remigijus Naujokaitis –
Barzdų seniūnijos seniūnas, Mindaugas Mykolaitis – Kidulių seniūnijos seniūnas, Vidas Cikana –
Lukšių seniūnijos seniūnas, Ričardas Krištolaitis – Lekėčių seniūnijos seniūnas, Saulius Naumavičius
– Griškabūdžio seniūnijos seniūnas, Laimutė Miliūnienė – Plokščių seniūnijos seniūnė, Rita
Grigaitienė – Sudargo seniūnijos seniūnė, Ona Rakauskienė – Kriūkų seniūnijos seniūnė, Dalius
Jasevičius – Šakių seniūnijos seniūnas, Vincas Dabravolskis – Gekgaudiškio seniūnijos seniūnas,
Kęstutis Birbilas – Sintautų seniūnijos seniūnas, Arvydas Šlėderis – Ūkio, architektūros ir investicijų
skyriaus vedėjas, Elvydas Pauliukėnas – Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas,
Aurelija Papievienė – Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjos
funkcijas, Daiva Palukaitienė – Šakių verslo informacijos centro direktorė, Jūratė Šnederaitienė Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja, Kristina Lebedžinskienė – Šakių viešosios
bibliotekos direktorė, Violeta Simonavičienė – savivaldybės mero patarėja, Asta Domeikienė –
Kontrolės ir audito tarnybos vedėja,
Edgaras Pilypaitis. Darbotvarkėje buvo 26 klausimai, tačiau yra pateikti du papildomi
klausimai, t.y. Nr. 27. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Lietuvos nacionaline Martyno
Mažvydo biblioteka ir Nr. 28. Dėl Juozo Domeikos šalpos fondo atleidimo nuo žemės nuomos
mokesčio už 2018 metus. Bendruomenė apsižiūrėjo, kad negalime nutraukti visos sutarties, todėl
keičiasi sprendimo projekto Nr. 12 pavadinimas ir jo dėstomoji dalis.
NUTARTA. Patvirtinti posėdžio darbotvarkę su 28 klausimais.
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
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2. Dėl Algirdo Burago darbo santykių pasibaigimo datos konstatavimo ir papildomos
piniginės kompensacijos išmokėjimo.
3. Dėl vienkartinių piniginių išmokų skyrimo.
4. Dėl pritarimo sutarčiai tarp Nacionalinio egzaminų centro ir Šakių rajono savivaldybės bei
įgaliojimo suteikimo.
5. Dėl Šakių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų koordinacinės tarybos sudėties ir jos
nuostatų patvirtinimo.
6. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro dalyvavimui projekte
„Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“.
7. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl rajono
savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
8. Dėl žemės mokesčio Aldonai Sakalauskienei sumažinimo už 2018 metus.
9. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2011-2017 metų plėtros strateginio plano ataskaitos
patvirtinimo.
10. Dėl pastato pagrindinės naudojimo paskirties pakeitimo.
11. Dėl turto ir degalų likučių perdavimo biudžetinei įstaigai Šakių socialinių paslaugų
centrui.
12. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-191 „Dėl
negyvenamosios patalpos, esančios Slavikų seniūnijoje, Slavikų kaime, Suvalkiečių g. 14, perdavimo
laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis“ pakeitimo.
13. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 3, perdavimo Lietuvos
probacijos tarnybai pagal panaudos sutartį.
14. Dėl nekilnojamojo turto įsigijimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
15. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
16. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
17. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-378 „Dėl rajono
savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo.
18. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl rajono
savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-325 patvirtinto viešame aukcione
parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo papildymo“
papildymo.
19. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl
negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis
rajono biudžetinėms įstaigoms“ papildymo.
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20. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-99 „Dėl Šakių rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“ papildymo.
21. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T-264 „Dėl
rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl bendrus interesus
tenkinančių vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patikslinimo ir keleivinio kelių
transporto viešųjų paslaugų teikimo sutarties, sudarytos su uždarąją akcine bendrove „Šakių autobusų
parkas“ pakeitimo“ pakeitimo.
22. Dėl Šakių kultūros centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
23. Dėl Šakių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės
priežiūros tarifų patvirtinimo.
24. Dėl Šakių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo.
25. Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės
keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti,
naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
26. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-296 „Dėl
rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T-332 „Dėl vietos valdžios atstovų
– A. Damijonaičio ir R. Valiuko delegavimo į Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybą“ pakeitimo“
pakeitimo.
27. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo
biblioteka.
28. Dėl Juozo Domeikos šalpos fondo atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio už 2018 metus.
Aušrelė Pukinskienė. Nusišalinu nuo sprendimo projekto Nr. 28 „Dėl Juozo Domeikos šalpos
fondo atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio už 2018 metus“, nes esu bendruomenės narė.
Ramūnas Kaunas. Nusišalinu nuo sprendimo projekto Nr. 28 „Dėl Juozo Domeikos šalpos
fondo atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio už 2018 metus“, nes esu bendruomenės narys.
NUTARTA. Leisti tarybos nariams nedalyvauti svarstant atitinkamus sprendimų projektus.
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
1. SVARSTYTA. Lėšų iš Šakių 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-371).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
2. SVARSTYTA. Algirdo Burago darbo santykių pasibaigimo datos konstatavimo ir
papildomos piniginės kompensacijos išmokėjimo klausimas.
Pranešėja Jūratė Šneideraitienė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
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NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-372).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
3. SVARSTYTA. Vienkartinių piniginių išmokų skyrimo klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-373).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
4. SVARSTYTA. Pritarimo sutarčiai tarp Nacionalinio egzaminų centro ir Šakių rajono
savivaldybės bei įgaliojimo suteikimo klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-374).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
5. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų koordinacinės tarybos sudėties
ir jos nuostatų patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Leonora Pocevičiūtė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-375).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
6. SVARSTYTA. Pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro
dalyvavimui projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“
klausimas.
Pranešėja Leonora Pocevičiūtė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
Aušrelė Pukinskienė. Ar visiems projekte dalyvaujantiems bus skirta lėšų po lygiai, t.y. po
12500 Eur?
Aida Baziliauskienė. Mes apie finansus nieko nežinome. Mes tiesiog teikiame paraišką.
Edgaras Pilypaitis. Po projekto užbaigimo reikės teikti ataskaitas. Ar jūsų dabar esama
struktūra yra pasirengusi tam?
Aida Baziliauskienė. Mūsų tikslas yra teikti kokybišką paslaugą. Atvyks konsultantai, vertins
mūsų veiklą. Bus vykdomi mokymai vadovams, koordinatoriui, darbuotojams. Bus atliekami išorinis
ir vidinis auditai. Pagal pateiktas jų rekomendacijas mes gerinsime savo paslaugas. Mes pajėgsime
tai daryti, nes iki šiol tai darome.
Romas Pukinskas. Nutraukus projekte dalyvavimo sutartį, rajono savivaldybės taryba turės
kompensuoti projekto vykdytojo patirtas išlaidas. Dalyvaujant projekte turi būti užtikrinta, kad nebus
vykdoma reorganizacija, ar likvidacija. Kokius įžvelgiate finansinius pavojus rajono biudžetui, ar jų
neįžvelgiate?
Aida Baziliauskienė. Iš paslaugų centro pusės viskas bus užtikrinta, o dėl savivaldybės
veiksmų atsakyti negaliu.
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Juozas Puodžiukaitis. Minėjote, kad konsultantai įvertins įstaigos veiklą. Konsultantai ne
vertins veiklą, o, manau, kad konsultuos.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-376).
BALSAVO: „už“ – 14, „susilaikė“ - 7.
7. 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-377).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
8. SVARSTYTA. Žemės mokesčio Aldonai Sakalauskienei sumažinimo už 2018 metus
klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-378).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
9. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės 2011-2017 metų plėtros strateginio plano
ataskaitos patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-379).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
10. SVARSTYTA. Pastato pagrindinės naudojimo paskirties pakeitimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-380).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
11. SVARSTYTA. Turto ir degalų likučių perdavimo biudžetinei įstaigai Šakių socialinių
paslaugų centrui klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
Sprendimo projektas papildytas, nes pagal prašymą perduodama automobilių stebėjimo ir kontrolės
įranga. Perduodama 12 vienetų.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui:
1. Sprendimo pavadinimą išdėstant taip „Dėl turto ir degalų likučių perdavimo biudžetinei
įstaigai Šakių socialinių paslaugų centrui“;
2. papildant sprendimo priedą perduodamu turtu (sprendimas Nr. T-381).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
Edgaras Pilypaitis. Bendruomenė apsižiūrėjo, kad negalime nutraukti visos sutarties, todėl
keičiasi sprendimo projekto Nr. 12 pavadinimas ir jo dėstomoji dalis.
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12. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-191
„Dėl negyvenamosios patalpos, esančios Slavikų seniūnijoje, Slavikų kaime, Suvalkiečių g. 14,
perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis“ pakeitimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui:
1. Sprendimo pavadinimą išdėstant taip: „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2006 m. birželio
29 d. sprendimo Nr. T-191 „Dėl negyvenamosios patalpos, esančios Slavikų seniūnijoje, Slavikų
kaime, Suvalkiečių g. 14, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis“ pakeitimo“
2. pakeičiant sprendimo konstatuojamą dalį (sprendimas Nr. T-382).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
13. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 3, perdavimo
Lietuvos probacijos tarnybai pagal panaudos sutartį klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-383).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
14. SVARSTYTA. Nekilnojamojo turto įsigijimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn
klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja. Kitais
metais planuojama perkelti seniūniją, tad tam kitais metais reikės numatyti ir lėšų.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-384).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
15. SVARSTYTA. Sutikimo perimti valstybės turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn
klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-385).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
16. SVARSTYTA. Valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-386).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
17. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T378 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo ir
papildymo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-387).
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BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
18. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-289
„Dėl rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-325 patvirtinto viešame
aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo
papildymo“ papildymo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-388).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
19. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60
„Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir
naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ papildymo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-389).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
20. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-99 „Dėl
Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“
papildymo klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-390).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
21. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T264 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl bendrus
interesus tenkinančių vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patikslinimo ir
keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutarties, sudarytos su uždarąją akcine bendrove
„Šakių autobusų parkas“ pakeitimo“ pakeitimo klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-391).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
22. SVARSTYTA. Šakių kultūros centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas.
Edgaras Pilypaitis. Finansų ir rajono plėtros komitete buvo siūlymas iš priedo išbraukti 2.11.
punktą (dėl Kidulių dvaro salės nuomos), kadangi dėl nepasibaigusio projekto įgyvendinimo sutarties
termino iki 2019 metų pabaigos šios paslaugos teikti negalima.
Aušrelė Pukinskienė. Koks buvo skubėjimas rengti kultūros centro pristatymą rugsėjo 28 d.?
Kas atsakingas už darbų atlikimą savivaldybėje, kad teisiškai nesutvarkius kultūros namų juose buvo
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organizuoti du renginiai? Kas prisiima moralinę atsakomybę, kad Prezidentas Valdas Adamkus kirpo
atidarymo juostelę į nebaigtus ir teisiškai nepriduotus kultūros namus?
Arvydas Šlėderis. Projekto užbaigimas ir pridavimas nėra tas pats. Už darbų saugą atsako
įstaigos vadovai.
Edgaras Pilypaitis. Darbai buvo užbaigti, tačiau jie nebuvo priduoti Valstybinei komisijai.
Darbų priėmimo-perdavimo aktas su užsakovu (rajono savivaldybės administracija) buvo pasirašytas.
Darbų saugos specialistai pastatą buvo apžiūrėją ir buvo pateiktos pastabos. Su priešgaisrine sauga
buvo suderinta. Mes atidarymo datą su Prezidentu buvome suderinę pavasarį ir kadangi žinojome,
kad jos keisti negalime, prisiėmėme šią atsakomybę.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui, iš priedo išbraukiant 2.11. punktą (sprendimas
Nr. T-392).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
23. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių
techninės priežiūros tarifų patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas.
Edgaras Pilypaitis. Tarybos nariai yra gavę Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje
tarnybos reikalavimą priimti tokį teisės aktą.
Vaidas Balčiūnas. Ar šis tarifas galioja visoms savivaldybės teritorijoje šią paslaugą
teikiančioms įmonėms?
Arvydas Šlėderis. Šis tarifas galioja UAB „Šakių komunalinis ūkis“.
Valdas Stankūnas. Aš siūlyčiau nepritarti šiam sprendimo projektui, nes mes priimame
neigiamą sprendimą mūsų pačių įstaigai.
Edgaras Pilypaitis. Viešojoje erdvėje jau yra kalbų, kad šis Aplinkos ministro pasirašytas
projektas yra korupcinis. STT į šį procesą yra įsijungusi. Tačiau, kadangi yra vyriausybės atstovo
teikimas, per mėnesį laiko sprendimą mes turime priimti. Tas laikas kaip tik yra šios dienos.
Arvydas Šlėderis. Ministerijoje yra rengiama nauja tvarka, tačiau priimti sprendimą turime
pagal dabar galiojančius teisės aktus.
Aušrelė Pukinskienė. Tarybos nariai turi teisę elgtis taip, kaip jiems atrodo teisinga, tad
baksnoti į vyriausybės atstovo reikalavimą nereikėtų.
Rima Rauktienė. Dėl šio klausimo aš nebalsuosiu, nes nenoriu būti nubausta (gyvena
daugiabutyje name).
Dinara Gudaitienė. Aiškinamajame rašte rašoma, kad patvirtinus tarifus, bus mažinamos
techninę priežiūrą atliekančios įmonės UAB „Šakių komunalinis ūkis“ darbų apimtys, atleidžiami
darbuotojai. Dabar atleisime darbuotojus, o po to grįš ta pati kaina, kas bus toliau?
Arvydas Šlderis. Dabar darbuotojai nėra atleidžiami.
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Martinas Eimutis. Dėl galimo konflikto nusišalinu nuo sprendimo projekto balsavimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-393).
BALSAVO: „už“ – 12, „susilaikė“ – 7, „nedalyvavo balsavime“ - 2.
24. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių
patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-394).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
25. SVARSTYTA. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės
reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms
užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas.
Valdas Stankūnas. Yra pradėti darbai. Patikinta, kad jie iki naujų metų bus atlikti. Ar tai tikrai
bus padaryta? Žvyrkelių remontui skirta 300 000 Eur, ar šios lėšos yra įsisavinamos?
Arvydas Šlėderis. Su rangovais yra pasirašytos sutartys, kuriose yra numatytas darbų atlikimo
laikas. Rangovai tikina, kad tai, kas pasirašyta sutartyse bus laiku įvykdyta. Dėl žvyrkelių viskas
vyksta taip, kaip buvo numatyta. Lėšos išdalintos seniūnijoms.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-395).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
26. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T296 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T-332 „Dėl vietos valdžios
atstovų – A. Damijonaičio ir R. Valiuko delegavimo į Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybą“
pakeitimo“ pakeitimo klausimas.
Pranešėjas Edgaras Pilypaitis, savivaldybės meras. A.Slidziauskienė eiti šias pareigas atsisako
dėl darbų gausos. Vietoj jos siūlome deleguoti tarybos narę Ramintą Jakelaitienę.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui, įrašant žodžius „rajono savivaldybės tarybos narę
Ramintą Jakelaitienę“ (sprendimas Nr. T-396).
BALSAVO: „už“ – 20, „susilaikė“ - 1.
27. SVARSTYTA. Pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Lietuvos nacionaline Martyno
Mažvydo biblioteka klausimas.
Pranešėja Aurelija Papievienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti
skyriaus vedėjos funkcijas.
Aušrelė Pukinskienė. Užsakomos kompiuterinės technikos kiekis gali būti mažinamas pagal
darbo sutartį, arba didinamas 20 proc.
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Kristina Lebedžinskienė. Tai yra bendra praktika, kuri taikoma viešiesiems pirkimams.
Pasiūlymai gali būti mažesni nei yra numatyta. Tendencija yra tokia, kad nuperka ne brangiau, o
pigiau. Visa šio projekto vertė 10,7 mln. Eur.
Valdas Stankūnas. Aiškinamajame rašte rašoma, kad bus įsigyta ne tik kompiuterių, bet
atnaujinta ir pastatų būklė. Ar nebus taip, kad bus sutvarkyti pastatai, o po kelių metų bus uždaryti?
Kristina Lebedžinskienė. Projekto lėšų šiems dalykams nėra numatyta. Pats pirmas dalykas,
kuris yra numatytas, tai yra tai, kad savivaldybė pasirašydama šią sutartį įsipareigoja prisidėti lėšų.
Mes prašome patalpų atnaujinimo tik ten, kur tikrai labai reikia.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-397).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
Iš komiteto posėdžio išėjo tarybos nariai Aušrelė Pukinskienė ir Ramūnas Kaunas. Toliau
posėdyje dalyvauja 19 tarybos narių.
28. SVARSTYTA. Juozo Domeikos šalpos fondo atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio už
2018 metus klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-398).
BALSAVO: „už“ – 19 (vienbalsiai).
Į komiteto posėdį grįžo tarybos nariai Aušrelė Pukinskienė ir Ramūnas Kaunas. Toliau
posėdyje dalyvauja 21 tarybos narys.
***
Rima Rauktienė. Paklausimas Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui (susieta
su protokolu DVS sistemoje Nr. B-3630).
Edgaras Pilypaitis. Raginu, kad jeigu klausimai liečia mūsų žmonių finansinę padėtį, apie tai
kalbėti anksčiau, o ne laukti tarybos posėdžių ir politikuoti.
***
Dinara Gudaitienė (susieta su protokolu DVS sistemoje Nr. B-3631).
Edgaras Pilypaitis. Administracijoje yra įvairių išmokų fondų ir išvardintos problemos tikrai
yra labai jautrios, tačiau noriu pasakyti, kad sudarant 2019 metų biudžetą, savivaldybių laukia sunkus
periodas, nes kitais metais dėl padidinto neapmokestinto pajamų dydžio bus nesurinkta virš 300 mln.
Eur. Šeimų taryba turėtų paanalizuoti, kaip fondas turėtų veikti ir parengti fondo nuostatų redakciją.
***
Vaidas Balčiūnas. Šeimų tarybos kreipimasis. Šiuo metu pradėjus reformuoti vaiko teisėmis
turinčiose pasirūpinti tarnybas, išryškėjo, kad sistema nėra pilnai pasirengusi vystyti vaikų ir šeimos
funkcijas. Vaiko prievartinio atskyrimo nuo šeimos rezultatas tiek vaikui, tiek suaugusiems šeimos
nariams tenka išgyventi didžiules psichologines traumas, atlaikyti streso ir atskyrimo nežinomybės
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sukeltas pasekmes, dažnai veda į dar didesnę krizę paliestoje šeimoje. Šakių rajono šeimų taryba,
įvertindama susiklosčiusią situaciją, kreipiamės į Šakių rajono savivaldybėje gyvenančias šeimas.
Kviečiame nepasiduoti baimei dėl vaikų likimų ir neabejoti dėl jų teisės gyventi tėvų šeimoje
viršenybės. Mes atsakingai teigiame, jog bet kokie tarnybų prievartiniai veiksmai šeimų atžvilgiu turi
būti pagrįsti realios grėsmės konstatavimu, o ne pranešimais. Dėsime pastangas, kad Šakių rajono
savivaldybėje gyvenančioms šeimoms būtų suteiktos tokios socialinės paslaugos ir kita pagalba
leidžianti išvengti kraštutinės vaiko atskyrimo nuo tėvų priemonės. Įvykus galimai nepagrįstos
prievartos prieš šeimą atvejui, kuo skubiau kreipkitės į mus, Šakių rajono šeimų tarybą. Mes esame
tam, kad apgintume jūsų teises.
***
Mindaugas Tarnauskas. Lapkričio 7 d. buvo atleistas iš pareigų UAB „Šakių šilumos tinklai“
direktorius. Dėl ko buvo atleistas, taryba nežino. Įvardinta tik tai, kad dėl grubių tarnybinių
pažeidimų. Manau, kad tarybos nariai ir rajono gyventojai turi žinoti dėl kokių priežasčių direktorius
buvo atleistas.
Edgaras Pilypaitis. Uždarųjų akcinių bendrovių direktoriai yra pavaldūs administracijos
direktoriui ir jie gali būti atšaukti be jokio motyvo. Direktoriui buvo duota daug laiko pasitaisyti ir
viską ištaisyti. Buvo duotos užduotys dėl įstaigos restruktūrizavimo, tačiau niekas nebuvo atlikta.
Dainius Grincevičius. Aš neprivalau atsakyti, dėl ko aš atleidau direktorių. Direktorius tikrai
žino, dėl ko aš jį atleidau, nes turiu įrodymų. Jeigu jis sakys, kad nežino, dėl ko aš jį atleidau, aš
pasakysiu tai visiems.
Rima Rauktienė. Ar tai susieta tiesiogiai su žmogaus darbu, ar tai susieta kaip su asmens
elgesiu, kuris yra ne darbo metu ir nebūtinai susietas su tarnyba?
Edgaras Pilypaitis. Tai yra kompleksas visų įvardintų dalykų. Kai atsiras naujas vadovas, jis
turės pažiūrėti įmonės dokumentus ir atsakyti į mums rūpimus klausimus. Kai bus tikri faktai, jūs
sužinosite viską.
***
Edgaras Pilypaitis. Ar jūs (H.Zaremba) dirbate UAB „Šakių šilumos tinklai“?
Henrikas Zaremba. Kol kas dar neatleido.
Edgaras Pilypaitis. Ar jūsų buvimas dabar čia yra suderintas su įmonės vadovu?
Henrikas Zaremba. Taip.
Edgaras Pilypaitis. Mums yra žinoma, kad nesuderintas.
Henrikas Zaremba. Viešas paklausimas arba po 30 metų (II dalis). (susieta su protokolu DVS
sistemoje Nr. P-1883).
Posėdžio pirmininkas

Edgaras Pilypaitis

Posėdžio sekretorė

Inga Kanapeckienė
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