ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2019-01-18 Nr. Tp-1
Šakiai
Posėdis įvyko 2019-01-18 1000-1215 val.
Posėdžio pirmininkas Edgaras Pilypaitis.
Posėdžio sekretorė Inga Kanapeckienė.
Į rajono tarybą išrinkti 25 nariai (kvorumas – 13), posėdžio pradžioje dalyvauja 23 rajono
savivaldybės tarybos nariai (registravimo žiniaraštis pridedamas, 1 priedas).
Nedalyvauja – Algimantas Damijonaitis, Martinas Eimutis.
Svarstant atitinkamus klausimus, dalyvauja svečiai ir kviestieji asmenys: Algimantas
Baubonis - Žvirgždaičių seniūnijos seniūnas, Aistė Bakaitė – Šakių kultūros centro direktoriaus
pavaduotoja, Erika Bingėlienė – l.e. Sintautų kultūros centro direktorės pareigas, Kęstutis Birbilas Sintautų seniūnijos seniūnas, Vilma Bielskienė - Šakių socialinių paslaugų centro direktorė, Vidas
Cikana - Lukšių seniūnijos seniūnas, Asta Domeikienė - Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė,
Egidija Grigaitienė - Biudžeto ir turto skyriaus vedėja, Rita Grigaitienė - Sudargo seniūnijos seniūnė,
Rimutė Grušienė -

Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė, Dainius Grincevičius -

administracijos direktorius, Vilhelm Haase - Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis
specialistas, Dalius Jasevičius - Šakių seniūnijos seniūnas, Ričardas Krikštolaitis - Lekėčių seniūnijos
seniūnas, Viktotas Lebedžinksas - Šakių rajono visuomenės sveikatos biuro direktorius, Gintarė
Martinaitienė - laikraščio „Draugas“ korespondentė, Laimutė Miliūnienė - Plokščių seniūnijos
seniūnė, Mindaugas Mykolaitis - Kidulių seniūnijos seniūnas, Laima Mockevičienė - Kudirkos
Naumiesčio kultūros centro direktorė, Remigijus Naujokaitis - Barzdų seniūnijos seniūnas, Saulius
Naumavičius - Griškabūdžio seniūnijos seniūnas, Elvydas Pauliukėnas - Švietimo ir sporto skyriaus
vedėjas, Leonora Pocevičiūtė - Socialinės paramos skyriaus vedėja, Asta Pranaitienė - Kukarskės
globos namų direktorė, Ilona Šeflerienė - administracijos direktoriaus pavaduotoja, Diana Šležienė Gelgaudiškio kultūros centro direktorė, Irena Žemaitienė – Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus
vedėja, Arvydas Šlėderis – Ūkio, architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas. Kristina
Lebedžinskienė – Šakių viešosios bibliotekos direktorė. Gediminas Morkeliūnas – Teisės, personalo
ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas.
Edgaras Pilypaitis. Darbotvarkėje buvo pateikti 24 sprendimo projektai. Yra pateikti
papildomi sprendimo projektai Nr. 25. Dėl pritarimo Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos bei Šakių rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai. Nr. 26. Dėl Šakių
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rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. T-92 „Dėl rajono savivaldybės
švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo ir
papildymo. Nr. 27. Dėl Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro vidaus struktūros pertvarkos. Nr. 28.
Dėl sutikimo reorganizuoti Gelgaudiškio vaikų darželį „Eglutė“ ir reorganizavimo sąlygų
paskelbimo. Nr. 29. Dėl sutikimo reorganizuoti Žvirgždaičių progimnaziją ir reorganizavimo sąlygų
paskelbimo. Nr. 30. Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui pagal Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos konkursinę priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo
ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“. Nr. 31. Dėl darbo sutarties su Vilma Vidriene nutraukimo,
kuriuos siūloma įtraukti į darbotvarkę.
Rima Rauktienė. Sprendimo projektas Nr. 23 yra su konfidencialumo žyma. Ar į visus mums
rūpimus klausimus (finansai, veikla, įsipareigojimai) galėsime gauti atsakymus?
Edgaras Pilypaitis. Į klausimus, kurie bus susiję su sutartimi, atsakymus gausite. Esmė yra ta,
kad nebūtų platinamas viešai pats sutarties projektas. Piniginės sumos yra tokios, kokios buvo
konkurso sąlygose, t.y. 300 000 Eur. Visos tinkamos sumos, kurios net viršys, bus užskaitomos mums
kaip rodikliai. Dabar tvirtinsime sutarties projektą ir per 30 dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos
sutartis turės būti parengta tvirtinimui, kurią turės patvirtinti taryba.
Tautvydas Šukys. Komiteto posėdyje minėjote, kad vyks Gelgaudiškio darželio „Eglutė“
susirinkimas.
Edgaras Pilypaitis. Vakar susirinkimas įvyko, tačiau nebuvo kvorumo. Mes viską
paaiškinome. Pasakėme iki kada jie turi pateikti raštišką pritarimą arba nepritarimą. Mes savo
sprendimą priimti galime. Gavus darželio nepritarimą jis būtų adresuojamas Švietimo ir mokslo
ministerijai, kuri turėtų pateikti savo išvadą.
NUTARTA. Patvirtinti posėdžio darbotvarkę su 31 klausimu.
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl premijos skyrimo Andriui Bieliukui.
2. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Gelgaudiškio kultūros centro 2018 metų veiklos
ataskaitai.
3. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Griškabūdžio kultūros centro 2018 metų veiklos
ataskaitai.
4. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Kudirkos Naumiesčio kultūros centro 2018 metų veiklos
ataskaitai.
5. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Lukšių kultūros centro 2018 metų veiklos ataskaitai.
6. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Sintautų kultūros centro 2018 metų veiklos ataskaitai.
7. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių kultūros centro 2018 metų veiklos ataskaitai.
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8. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių viešosios bibliotekos 2018 metų veiklos ataskaitai.
9. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Zanavykų muziejaus 2018 metų veiklos ataskaitai.
10. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
2018 metų veiklos ataskaitai.
11. Dėl Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos
patvirtinimo.
12. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro 2018 metų veiklos
ataskaitai.
13. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų 2018 metų veiklos ataskaitai.
14. Dėl Šakių rajono savivaldybės melioracijos darbų 2019 metų programos patvirtinimo.
15. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. T-324 „Dėl rajono
savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
16. 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.
17. Dėl savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos „Šakių rajono savivaldybės
priešgaisrinė tarnyba“ savininko kapitalo didinimo.
18. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Sintautų seniūnijoje, Veršių kaime, Mokyklos g. 2,
nuomos viešojo konkurso būdu.
19. Dėl nekilnojamojo turto įsigijimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
20. Dėl savivaldybės būsto, esančio (gatvės pavadinimas, namo ir buto Nr. duomenys
neskelbiami), Kudirkos Naumiestyje, Šakių r. sav., pardavimo.
21. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo.
22. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
23. Dėl Gelgaudiškio dvaro sodybos nuomos sutarties patvirtinimo.
24. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-39 „Dėl Šakių
rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų
pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir gaunančių užmokestį iš rajono
savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
25. Dėl pritarimo Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Šakių
rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai.
26. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. T-92 „Dėl rajono
savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“
pakeitimo ir papildymo.
27. Dėl Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro vidaus struktūros pertvarkos.
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28. Dėl sutikimo reorganizuoti Gelgaudiškio vaikų darželį „Eglutė“ ir reorganizavimo sąlygų
paskelbimo.
29. Dėl sutikimo reorganizuoti Žvirgždaičių progimnaziją ir reorganizavimo sąlygų
paskelbimo.
30. Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos konkursinę priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo
mokyklų veiklos tobulinimas“.
31. Dėl darbo sutarties su Vilma Vidriene nutraukimo.
Raminta Jakelaitienė. Dėl galimų viešų ir privačių interesų nusišalinu nuo sprendimo projekto
Nr. 14 „Dėl Šakių rajono savivaldybės melioracijos darbų 2019 metų programos patvirtinimo“.
NUTARTA. Leisti tarybos narei nedalyvauti svarstant sprendimo projektą Nr. 14 „Dėl Šakių
rajono savivaldybės melioracijos darbų 2019 metų programos patvirtinimo“.
BALSAVO: „už“ – 22, „susilaikė“ – 1.
1. SVARSTYTA. Premijos skyrimo Andriui Bieliukui klausimas.
Pranešėja Aurelija Papievienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė.
Edgaras Pilypaitis. Komitetuose buvo siūloma skirti 700 Eur sumą.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui įrašant skaičių „700“ (sprendimas Nr. T-1).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
2. SVARSTYTA. Pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Gelgaudiškio kultūros centro
2018 metų veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėja Aurelija Papievienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-2).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
3. SVARSTYTA. Pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Griškabūdžio kultūros centro
2018 metų veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėja Aurelija Papievienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-3).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
4. SVARSTYTA. Pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Kudirkos Naumiesčio kultūros
centro 2018 metų veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėja Aurelija Papievienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė.
Edgaras Pilypaitis. Kas trukdė vykdyti specialiąją programą, kad reikėjo ją koreguoti?
Laima Mockevičienė. Pernai specialiųjų lėšų surinkta 2600 Eur, šiais metais 1600 Eur.
Renginių vyksta daug, tačiau ne visi jie yra mokami. Mūsų įkainiai yra diferencijuojami. Kudirkos
Naumiestyje gyvena vos 1000 gyventojų. Vyksta aktyvi veikla Panoviuose. Šiais metais lėšų
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planuojama daugiau. Per projektus planuojama pritraukti 12 000 Eur. Nemažai lėšų surenkama iš
rėmėjų ir aktyvios veiklos. Šiais metais planuojame surinkti 4000 Eur.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-4).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
5. SVARSTYTA. Pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Lukšių kultūros centro 2018
metų veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėja Aurelija Papievienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė.
Arūnas Tarnauskas. Gavome ataskaitas, tačiau nėra pateikta jokio vertinimo kas buvo
pasiekta, o kas ne. Tačiau noriu pasidžiaugti Lukšių kultūros centro lėšų surinkimu, kuris šiais metais
išaugo pusantro karto daugiau, nei buvo 2017 metais. Siūlau vadovą paskatinti, skiriant pusę
atlyginimo dydžio premiją už sėkmingą darbą.
Edgaras Pilypaitis. Iki sausio 31 d. vyksta vadovų metinis vertinimas pagal jų pačių išsikeltus
planus. Į pasiūlymą atsižvelgsime, bet ir pasižiūrėsime, kaip kiekvienas vadovas įvykdė savo metines
užduotis.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-5).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
6. SVARSTYTA. Pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Sintautų kultūros centro 2018
metų veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėja Aurelija Papievienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-6).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
7. SVARSTYTA. Pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių kultūros centro 2018
metų veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėja Aurelija Papievienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-7).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
8. SVARSTYTA. Pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių viešosios bibliotekos
2018 metų veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėja Aurelija Papievienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-8).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
9. SVARSTYTA. Pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Zanavykų muziejaus 2018
metų veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėja Aurelija Papievienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė.
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Romas Pukinskas. Yra surinkta Vytauto Kauno ekspozicija, kurios niekas nenori eksponuoti.
Siūlau muziejininkams apie tai pagalvoti ir šios epochos eksponatus viešinti.
Rima Vasaitienė. Kiekvienos epochos eksponatai turi būti viešinami. Visi mūsų fondai
inventorizuojami, skaitmeninami ir perkeliami į virtualią erdvę. Kai kūrėme muziejų tam laikotarpiui
ekspozicija nebuvo numatyta, tačiau nereiškia, kad mes to laikotarpio nežinome ir savo lankytojams
nepristatome. Mes dirbame kaupiamąjį, tiriamąjį darbą ir neturime tiek žmonių, kad praplėstume savo
erdves. Be to, muziejų įstatymas neleidžia dažnai keisti ekspozicijų. Mūsų muziejaus ekspozicija
sukurta prieš 5 metus.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-9).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
10. SVARSTYTA. Pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro 2018 metų veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėjas Viktoras Lebedžinskas, Šakių visuomenės sveikatos biuro direktorius.
Romas Pukinskas. Lekėčiuose yra antisanitarinis židinys, kurį daugelis žmonių klaidingai
laiko jį sveiku, t.y. šaltinėlis. Savivaldybė atsisakė tai sutvarkyti, nes tai nėra savivaldybės turtas.
Visuomenės sveikatos biuras gali padėti uždaryti šią vietą dėl padažnėjusių TBC atvejų.
Viktoras Lebedžinskas. Šaltinių vandens kokybę reikėtų tirti, tačiau Visuomenės sveikatos
centras tyrimus atlieka esant tik skundams. Anksčiau mes tyrėme rajono šaltinius, kurie yra 4 ir jų
tyrimai buvo normos ribose.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-10).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
11. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų
ataskaitos patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Viktoras Lebedžinskas, Šakių visuomenės sveikatos biuro direktorius.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-11).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
12. SVARSTYTA. Pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro 2018 metų
veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėja Leonora Pocevičiūtė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-12).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
13. SVARSTYTA. Pritarimo biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų 2018 metų veiklos
ataskaitai klausimas.
Pranešėja Leonora Pocevičiūtė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
Ramūnas Kaunas. Dalis gyventojų pinigų yra surenkama grynaisiais.
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Asta Pranaitienė. Gyventojas turi rakinamą stalčiuką, kuriame lėšos ir laikomos. Pinigus
prižiūri socialinės darbuotojos. Gyventojo 20 proc. lėšų gali disponuoti teisėti paveldėtojai su notaro
patvirtinimu.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-13).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
Iš tarybos posėdžių salės išėjo tarybos narė Raminta Jakelaitienė. Toliau posėdyje dalyvauja
22 tarybos nariai.
14. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės melioracijos darbų 2019 metų programos
patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Irena Žemaitienė, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-14).
BALSAVO: „už“ – 22 (vienbalsiai).
Į tarybos posėdžių salę grįžo tarybos narė Raminta Jakelaitienė. Toliau posėdyje dalyvauja
23 tarybos nariai.
15. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. T-324
„Dėl rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo klausimas.
Pranešėjas Gediminas Morkeliūnas, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus
vyriausiasis specialistas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-15).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
16. 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-16).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
17. SVARSTYTA. Savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos „Šakių rajono
savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ savininko kapitalo didinimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-17).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
18. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų, esančių Sintautų seniūnijoje, Veršių kaime,
Mokyklos g. 2, nuomos viešojo konkurso būdu klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
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NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-18).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
19. SVARSTYTA. Nekilnojamojo turto įsigijimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn
klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-19).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
20. SVARSTYTA. Savivaldybės būsto, esančio (gatvės pavadinimas, namo ir buto Nr.
duomenys neskelbiami), Kudirkos Naumiestyje, Šakių r. sav., pardavimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-20).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
21. SVARSTYTA. Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-21).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
22. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programos
patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-22).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
23. SVARSTYTA. Gelgaudiškio dvaro sodybos nuomos sutarties patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas.
Aušrelė Pukinskienė. Kas trukdė sutartį parengti laiku ir ją pateikti tarybos nariams? Kuris
skyrius ir konkretūs asmenys kontroliuos sutarties vykdymą? Kokia atrankos konkurso komisijos
sudėtis?
Arvydas Šlėderis. Konkurso nugalėtojas paskelbtas sausio 16 d. Tokios apimties sutartį
suderinti per dvi dienas buvo per mažai laiko. Sutartis yra parengta pagal konkurso dokumentus.
Komisijos pirmininkė yra Ilona Šeflerienė, nariai Kristina Juodvalkienė, Arvydas Šlėderis,
Gediminas Morkeliūnas, Asta Bakanevičienė, Aušra Slidziauskienė, Jūratė Šneideraitienė, Irmantas
Baltūsis, Sonata Gruzdaitienė, Vaclovas Laurinaitis. Sutarties vykdymą kontroliuos Ūkio,
architektūros ir investicijų skyrius.
Arūnas Tarnauskas. Jeigu sutarties negavome laiku, nes ją reikėjo suderinti, tai vadinasi ji yra
suderinta. Sutarties projekte yra tuščios vietos. Yra įsipareigojimas, kad nuomininkas investuos
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300 000 Eur, tačiau sutarties 4.4. punktas sako, kad eurų gali būti mažiau. Kiek gali būti mažiau? Kas
tai numatys? Nuomos mokestis taip pat nenurodytas.
Arvydas Šlėderis. Sutartis su laimėtoju nesuderinta, todėl tvirtinamas sutarties projektas.
Konkurso sąlygose yra numatyta, kad sutartis turi būti pasirašyta per 30 dienų nuo konkurso laimėtojo
paskelbimo. Tvirtiname sutarties projektą, nes yra atsiskaitymo terminai agentūrai. Visa tai ką
klausiate, bus užpildyta derybų metu ir viską matysite, kai teiksime tvirtinti sutartį.
Arūnas Tarnauskas. Rašoma: „užtikrinti, kad paslaugų teikimas bus vykdomas turint realias
finansines ir organizacines galimybes, užtikrinti, kad per tris metus bus investuota“. Kur su tuo
užtikrinimu galima susipažinti? Komisijos nei protokolo, nei išvados negavome. Vieno darbuotojo
įmonė su 20 000 Eur pajamų per metus prisiima šitokį įsipareigojimą.
Arvydas Šlėderis. Užtikrinimo įsipareigojimas laimėtojo buvo paprašytas patikslinti ir
pateikta banko sąskaitos pažyma apie esamas pinigines lėšas laimėtojo sąskaitoje. Ta suma tikrai
sąskaitoje yra.
Edgaras Pilypaitis. Svarbiausia, kad sutartis užtikrintų ir apgintų savivaldybės interesus ir,
kad ten būtų teikiamos apgyvendinimo, maitinimo ir turizmo paslaugos. Manau, kad operatorius
turėjo būti surastas dar tada, kai Europos Sąjungos pinigai buvo patvirtinti. Tada būtų padaryti
normalūs projektai ir viskas būtų suprojektuota taip, kaip priklauso.
Mindaugas Tarnauskas. Laimėtojas yra su metine 20 000 Eur apyvarta ir vienas darbuotojas.
2017 metais turėjome pusės milijono apyvartą ir 50 darbuotojų. Mes neturime jokio garanto, kad
lėšos, kurios buvo įneštos į sąskaitą, kitą dieną nebus išneštos.
Arvydas Šlėderis. Kai dvarą perėmėme 2010 metais, jau tada buvo aišku, kad bus reikalingas
koncesininkas. Šiandien yra 2019 metai ir mes kalbame apie tą patį. Manau, kad šitas darbas seniai
turėjo būti užbaigtas ir nekeliami šie visi klausimai.
Edgaras Pilypaitis. Į šį konkursą prašymą dalyvauti galėjo pateikti bet kas. Giedrius
Klimkevičius neįrodė savo finansinių pajėgumų. Kai paprašėme jo pateikti balansus, jie buvo
neigiami.
Aušrelė Pukinskienė. Ar mes šiandien turime nuspręsti iki kiek turi būti mažinama investicijų
suma? Yra 44.7. punkte numatytos sankcijos. Jeigu nuomininkai nevykdys įsipareigojimų, numatyta
ne daugiau kaip 10 proc. nuo pradelstų investicijų. O ką tokiu atveju mokės savivaldybė? Kokia
sankcija bus savivaldybei? Siūlau sutarties priede apie komunalinių patarnavimų nekilnojamosiose
patalpose paskirstymą papildyti punktu, kad visus apskaitos įrenginius turi įrengti asmuo, kuris
patalpas nuomos. Sutartyje šis punktas yra, tačiau prieduose praleistas. Siūlau pagalvoti ir apie
renginius. Renginių pirmumas tik Gelgaudiškio, o kur savivaldybė? Rajoninių renginių neturėsime?!
Arvydas Šlėderis. Mes investicijų sumą sumažinome iki 300 000 Eur, tai kažkokios sankcijos
tikrai bus. Kokios jos bus, spręs ne tik agentūra, bet Vyriausybė ir ministerija.
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Edgaras Pilypaitis. Dėl investicijų sumos mažinimo kalbos negali būti, nes tai yra esminė
konkurso sąlyga. Šio punkto būti negali. Tai būtų esminių konkurso sąlygų pažeidimas.
Tautvydas Šukys. Kaip bus su įdarbintais žmonėmis?
Arvydas Šlėderis. Tai buvo vienas iš rodiklių, kuris jau yra įvykdytas. Įsipareigojimų naujam
operatoriui ir agentūrai dėl įdarbinimo jau nėra.
Tautvydas Šukys. Sutarties 9.3. papunktyje praleistas žodis „sutarčiai“ ir techninė klaida
likusi 11.24. papunktyje.
Mindaugas Tarnauskas. Dar 2017 metais buvo siūloma papildomai kreiptis į G.
Klimkevičiaus UAB „Pakruojo parkai“, kad būtų lėšų pagrįstumas. Jūs tada balsavote prieš. Galbūt,
šiandien nebūtų tokios situacijos jeigu tas viešas interesas būtų rūpėjęs tada. Kuo remiantis kalbate
apie įmonės pajėgumus? Norėčiau, kad su tais pajėgumais būtų supažindinta ir taryba.
Edgaras Pilypaitis. Tai buvo pateikta komisijai ir komisija šiuos dalykus žinojo. Už tai balsavo
visa komisija. Jūs daug kuo spekuliuojate. Nors, manau, kad taryboje viešai neturėtų būti aptarinėjami
kitų įmonių dokumentai. Ir paraišką teikė ne UAB „Pakruojo parkai“, o UAB „Menas gyventi“.
Arvydas Šlėderis. Kiekvienas tarybos narys pasirašęs konfidencialumo pažymą turi teisę
susipažinti su visais komisijos dokumentais.
Aušrelė Pukinskienė. Kam siųsti pasiūlymus dėl sutarties projekto?
Arvydas Šlėderis. Komisijos pirmininkei Ilonai Šeflerienei arba projekto koordinatorei.
Rima Rauktienė. Kokia veikla užsiima laimėtojas?
Arvydas Šlėderis. Tai įmonė, kuri tokią pačią veiklą vykdo Alytaus rajone ir dabar savo veiklą
nori išplėsti mūsų rajone. Pagrindinė vertybė mūsų dvare jiems yra istorijos išsaugojimas.
Edgaras Pilypaitis. Jie mato pagrindinių rūmų pastogės įveiklinimą. Mes šios investicijos
nebuvome skaičiavę.
Tautvydas Šukys. Patvirtinus mažesnę investicijų sumą, ar yra žinoma, kokios bus sankcijos?
Kokie yra numatyti pagrindiniai sutarties saugikliai? Prieš balsavimą norime paprašyti 10 minučių
pertraukos.
Arvydas Šlėderis. Mūsų įsipareigojimas ir reikiamas pasiekti rodiklis yra 1 mln. 30 tūkst. Eur.
Kokios bus baudos dėl nepasiektų rodiklių, atsakyti negalime.
Edgaras Pilypaitis. Esminė konkurso sąlyga yra privatus investuotojas.
Skelbiama 10 minučių pertrauka.
Po pertrauko posėdyje dalyvauja 23 tarybos nariai.
Rima Rauktienė. Didžioji Zanavykų frakcijos dalis pasisakys už šį sprendimą idant kartu
gelbėtų rajoną. Ateityje nenorėtume prisiimti atsakomybės už tai, ką jau šiandien išsakėme. Per daug
turime nežinomųjų.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-23):
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1. pavadinimą išdėstant taip „Dėl Gelgaudiškio dvaro sodybos nuomos sutarties projekto
patvirtinimo“;
2. sprendimo 1 punktą išdėstant taip: „Patvirtinti Gelgaudiškio dvaro sodybos nuomos
sutarties projektą (pridedama)“;
3. sprendimo 2 punktą išdėstant taip: „Pavesti Šakių rajono savivaldybės administracijos
direktoriui Dainiui Grincevičiui pasirašyti Gelgaudiškio dvaro sodybos nuomos sutartį su UAB
„Sunny LT“ per 30 dienų nuo kvietimo sudaryti sutartį pateikimo dienos“.
BALSAVO: „už“ – 21, „susilaikė“ - 2
24. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-39
„Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino
valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir gaunančių užmokestį
iš rajono savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo klausimas.
Pranešėjas Dainius Grincevičius, savivaldybės administracijos direktorius.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-24).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
25. SVARSTYTA. Pritarimo Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos bei Šakių rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai klausimas.
Pranešėjas Edgaras Pilypaitis, rajono savivaldybės meras.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-25).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
26. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. T92 „Dėl rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano
patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas. Skiltyje
„2019 m.“ eilutėje „Slavikų pagrindinė mokykla“ pastabose siūloma išbraukti žodžius „Šakių
„Varpo“ mokyklos“, nes dar nėra apspręsta, ar mokykla taps Šakių „Varpo“ mokyklos skyriumi. Taip
pat redakcija pataisoma ir 2020 m.
Aušrelė Pukinskienė. Ar Gelgaudiškio darželio „Eglutė“ bendruomenės nuomonė šiuo
klausimu išsakyta?
Elvydas Pauliukėnas. Vakar vyko susitikimas ir bendruomenei buvo pasakyta ką jie turėtų
daryti, jei šiam planui nepritaria. Jiems buvo paaiškina, kad valdymo išlaidoms skiriama tik 5000 Eur,
o reikia apie 15 000 Eur.
Edgaras Pilypaitis. Yra ministerijos įpareigojimas, kad iki kovo 1 d. mokama taip, kaip buvo
nustatyta, o po kovo 1 d. viskas pagal nustatytas valdymo išlaidas.
Dinara Gudaitienė. Iki kada bendruomenės nuomonė turi būti pareikšta?
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Edgaras Pilypaitis. Iki 21 dienos.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisomis (sprendimas Nr. T-26).
BALSAVO: „už“ – 19, „susilaikė“ - 4
27. SVARSTYTA. Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro vidaus struktūros pertvarkos
klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-27).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
28. SVARSTYTA. Sutikimo reorganizuoti Gelgaudiškio vaikų darželį „Eglutė“ ir
reorganizavimo sąlygų paskelbimo klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas.
Arūnas Tarnauskas. Kaip rašoma spaudoje, tai Gelgaudiškio darželio „Eglutė“ direktorė buvo
parašiusi skundą Seimo kontrolieriui ir gavo į juos atsakymus. Šie projektai pasirodė po pateikto
atsakymo, kuriame, kaip suprantama, atsakymai yra tokie, jog Gelgaudiškio direktorė buvo teisi, dėl
jos atžvilgiu darytų veiksmų.
Edgaras Pilypaitis. Seimo kontrolieriaus išvada buvo ne dėl esmės, o dėl procedūrų, kurios
buvo pažeistos, t.y. neišlaikyti terminai. Pirmasis skundas buvo parašytas 2018 m. gegužės mėnesį ir
esminė sąlyga buvo ta, kad skundas prieš Daliją Rakauskienę buvo nukreiptas nagrinėti jai pačiai.
Komisijai vadovavo M.Tarnauskas, kuri susirinko tik rugsėjo mėnesį ir buvo priimtas sprendimas,
kad yra praleisti terminai.
Aušrelė Pukinskienė. Prašau raštu atsakyti, kas kaltas, kad nustatyta tvarka buvo
nepaviešintos Seimo kontrolieriaus pažymos? Kai jos bus paviešintos prašau apie tai informuoti.
Edgaras Pilypaitis. Susižiūrėsime, kad paviešinti būtų visi skundai.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-28).
BALSAVO: „už“ – 17, „susilaikė“ – 6.
29. SVARSTYTA. Sutikimo reorganizuoti Žvirgždaičių progimnaziją ir reorganizavimo
sąlygų paskelbimo klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-29).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
30. SVARSTYTA. Pritarimo projekto įgyvendinimui pagal Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos konkursinę priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir
bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-30).
D:\dokumentai\2019\Protokolai\0118pr.docx

13
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
31. SVARSTYTA. Darbo sutarties su Vilma Vidriene nutraukimo klausimas.
Pranešėjas Gediminas Morkeliūnas, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus
vyriausiasis specialistas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-31).
BALSAVO: „už“ – 22, „susilaikė“ – 1.
***
Romas Pukinskas. Paklausimai rajono savivaldybės administracijos direktoriui „Dėl
neišspręstų eismo saugumo klausimų Šakių miesto Kęstučio gatvėje“ (susieta su protokolu DVS
sistemoje Nr. P-69). „Dėl 2018-11-23 tarybos posėdžio metu iškeltų galimo piktnaudžiavimo atvejų“
(susieta su protokolu DVS sistemoje Nr. P-67). „Dėl kapinių, esančių Batiškių kaime, tvarkymo ir
projektavimo darbų“ (susieta su protokolu DVS sistemoje Nr. P-68). „Dėl UAB „Šakių vandenys“
baigto korupcinio tyrimo išvadų“ (susieta su protokolu DVS sistemoje Nr. P-66).

Posėdžio pirmininkas

Edgaras Pilypaitis

Posėdžio sekretorė

Inga Kanapeckienė
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