ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2019-02-22 Nr. Tp-3
Šakiai
Posėdis įvyko 2019-02-22 1000-1130 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).
Nedalyvauja – Algimantas Damijonaitis, Rima Rauktienė, Martinas Eimutis, Laurynas
Suodaitis.
Svarstant atitinkamus klausimus, dalyvauja svečiai ir kviestieji asmenys: Kęstutis Birbilas Sintautų seniūnijos seniūnas, Vidas Cikana - Lukšių seniūnijos seniūnas, Asta Domeikienė Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė, Egidija Grigaitienė – Biudžeto, turto ir strateginio planavimo
skyriaus vedėja, Rita Grigaitienė - Sudargo seniūnijos seniūnė, Rimutė Grušienė - Bendrųjų reikalų
skyriaus vyriausioji specialistė, Dainius Grincevičius - administracijos direktorius, Dalius Jasevičius
- Šakių seniūnijos seniūnas, Ričardas Krikštolaitis - Lekėčių seniūnijos seniūnas, Gintarė
Martinaitienė - laikraščio „Draugas“ korespondentė, Laimutė Miliūnienė - Plokščių seniūnijos
seniūnė, Mindaugas Mykolaitis - Kidulių seniūnijos seniūnas, Remigijus Naujokaitis - Barzdų
seniūnijos seniūnas, Saulius Naumavičius - Griškabūdžio seniūnijos seniūnas, Elvydas Pauliukėnas
– Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas, Ilona Šeflerienė - administracijos direktoriaus
pavaduotoja, Arvydas Šlėderis – Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas, Violeta
Simonavičienė – mero patarėja, Aurelija Papievienė – Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji
specialistė, Aušra Pavydienė – Šakų rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė
(tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė), Daiva Pilypaitytė – Socialinės paramos skyriaus
vyriausioji specialistė, Vilma Bielskienė – Šakių socialinių paslaugų centro direktorė, Irena
Žemaitienė – Ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėja.
Edgaras Pilypaitis. Darbotvarkė buvo pateikta su 22 klausimais. Pateiktas papildomas
klausimas Nr. 23 „Dėl Šakių miesto Nepriklausomybės, V. Kudirkos, Vytauto ir Bažnyčios gatvėmis
ribojamo kvartalo energetinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“. Taip pat noriu tarybos
narių nuomonės dėl klausimų Nr. 21. „Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės
komiteto 2018 m. veiklos ataskaitai“ ir Nr. 22. „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės
komiteto veiklos 2019 metų programos patvirtinimo“. Šie klausimai pateikti nesilaikant savivaldybės
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tarybos veiklos reglamento, todėl klausiu, ar klausimus traukiame į darbotvarkę ir juos svarstome,
nes jie komitete ir nebuvo pristatyti.
Dinara Gudaitienė. Nemažai klausimų mes apsvarstome ir be pristatymų komitetuose.
Ataskaita buvo pateikta, tad šiandien komiteto pirmininką galima išklausyti.
Rasita Grincevičienė. Ūkio ir verslo komitete Kontrolės komiteto pirmininkas klausimo
nepristatė, nes iš jo išėjo anksčiau. Komiteto metu buvo nemažai klausimų, todėl jį perspėjau, kad
dalyvautų kituose komitetuose ir klausimus pristatytų. Siūlau klausimo, kuriuo turime svarstyti
atskaitą į darbotvarkę neįtraukti, o veiklos programą šiandien svarstyti.
Mindaugas Tarnauskas. Kontrolės komiteto nariai ataskaitą svarstė ir jai buvo pritarta („už“
– 3, „susilaikė“ – 1).
Raminta Jakelaitienė. Jeigu Kontrolės komiteto pirmininkas šiandien ataskaitą pristatys ir
atsakys į iškilusius klausimus, siūlau klausimus svarstyti.
NUTARTA. Patvirtinti posėdžio darbotvarkę su 23 klausimais.
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
2. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo.
3. Dėl turto perdavimo Šakių rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.
4. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-287 „Dėl
savivaldybės ir valstybės turto perdavimo viešajai įstaigai „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė
tarnyba“ pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
5. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų, esančių Vytauto g. 51, Kudirkos Naumiestyje, Šakių
r. sav., pardavimo.
6. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Nepriklausomybės g. 7, nuomos viešojo
konkurso būdu.
7. Dėl viešosios įstaigos Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų
patvirtinimo bei įgaliojimo suteikimo.
8. Dėl viešosios įstaigos Lekėčių ambulatorijos pareigybių sąrašo ir struktūros patvirtinimo.
9. Dėl Šakių rajono Gelgaudiškio vaikų darželio „Eglutė“ reorganizavimo prijungimo būdu
prie Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų patvirtinimo.
10. Dėl Šakių rajono Žvirgždaičių progimnazijos reorganizavimo prijungimo būdu prie Šakių
rajono Griškabūdžio gimnazijos reorganizavimo sąlygų patvirtinimo.
11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-400 „Dėl
vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo.
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12. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centras didžiausio leistino pareigybių
skaičiaus nustatymo.
13. Dėl Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro dienos socialinės globos
paslaugos kainos patvirtinimo.
14. Dėl dalyvavimo švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programoje.
15. Dėl Šakių „Žiburio“ gimnazijoje teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
16. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ 2019-2021 m. investicijų plano
suderinimo.
17. Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifų UAB „Šakių
šilumos tinklai“ nustatymo.
18. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2019-2021 metų vietinės reikšmės kelių priežiūros ir
plėtros programos patvirtinimo.
19. 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.
20. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos
ataskaitai.
21. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 m. veiklos
ataskaitai.
22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2019 metų programos
patvirtinimo.
23. Dėl Šakių miesto Nepriklausomybės, V. Kudirkos, Vytauto ir Bažnyčios gatvėmis
ribojamo kvartalo energetinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo.
1. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano
patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-65).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
2. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
Romas Pukinskas. Taryba tris kartus balsavo už projektą, kurį dabar laimėjo Kudirkos
Naumiesčio parapijiniai globos namai. Tačiau ir dabar tarybai nežinant yra švaistomi pinigai. Kai tuo
tarpu Kukarskės globos namai nelaimėjo projekto ir negalėjo įrengti lifto. Ir apskritai, Kukarskės
globos namai yra skriaudžiami.
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Ilona Šeflerienė. Visi projektai buvo vertinami pagal tuo metu tarybos patvirtintus vertinimo
kriterijus. Kukarskės globos namai prašė savivaldybės prisidėjimo, todėl jie liko paskutinėje vietoje.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-66).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
3. 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-67).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
4. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr.
T-287 „Dėl savivaldybės ir valstybės turto perdavimo viešajai įstaigai „Šakių rajono savivaldybės
priešgaisrinė tarnyba“ pagal panaudos sutartį“ pakeitimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-68).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
5. SVARSTYTA. Pagalbinio ūkio paskirties pastatų, esančių Vytauto g. 51, Kudirkos
Naumiestyje, Šakių r. sav., pardavimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-69).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
6. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Nepriklausomybės g. 7, nuomos
viešojo konkurso būdu klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-70).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
7. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros
centro įstatų patvirtinimo bei įgaliojimo suteikimo klausimas.
Pranešėja Aušra Pavydienė, rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė
(tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-71).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
8. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Lekėčių ambulatorijos pareigybių sąrašo ir struktūros
patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Aušra Pavydienė, rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė
(tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-72).
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BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
9. SVARSTYTA. Šakių rajono Gelgaudiškio vaikų darželio „Eglutė“ reorganizavimo
prijungimo būdu prie Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų
patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas.
Dinara Gudaitienė. Reorganizacija daroma neturint bendruomenės pritarimo. Pirmas
susirinkimas neįvyko, o antro niekas net neorganizavo. Atsistatydinus darželio direktorei, ataskaitos
taip pat niekas tarybai nepateikė. Gelgaudiškio mokykla yra be nuolatinio direktoriaus. Skelbiami
konkursai, bet konkurso sąlygos yra be darželio. Dabar prijungiame darželį, tai turės būti skelbiamas
naujas konkursas.
Elvydas Pauliukėnas. Bendruomenės sprendimo nėra. Bendruomenė galėjo pareikšti savo
nuomonę, bet jokių dokumentų nebuvo gauta. Buvo gauta tik iš darželio tarybos. Reorganizavimo
sąlygos buvo viešinamos mėnesį laiko, tačiau pastabų nebuvo gauta.
Edgaras Pilypaitis. Sausio 7 d. bendruomenei buvo išsiųstas raštas su aiškiais terminais ir
punktais iš nuostatų, kurie patvirtinti ministerijos, kaip ir ką reikėjo padaryti. Darželio ataskaita už
2018 metus bus pateikta kovo mėnesio tarybai.
Eglė Dragūnaitytė. Šiuo atveju yra svarbiausia tai, kad nesikeičia paslauga ir nesikeičia
sąlygos nei darželį lankantiems vaikams, nei darbuotojams.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-73).
BALSAVO: „už“ – 15, „susilaikė“ – 6.
10. SVARSTYTA. Šakių rajono Žvirgždaičių progimnazijos reorganizavimo prijungimo
būdu prie Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos reorganizavimo sąlygų patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-74).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
11. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr.
T-400 „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo klausimas.
Pranešėja Daiva Pilypaitytė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-75).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
12. SVARSTYTA. Biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centras didžiausio leistino
pareigybių skaičiaus nustatymo klausimas.
Pranešėja Daiva Pilypaitytė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-76).
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BALSAVO: „už“ – 20, „susilaikė“ – 1.
13. SVARSTYTA. Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro dienos socialinės
globos paslaugos kainos patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Daiva Pilypaitytė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-77).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
14. SVARSTYTA. Dalyvavimo švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programoje
klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-78).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
15. SVARSTYTA. Šakių „Žiburio“ gimnazijoje teikiamų paslaugų kainų nustatymo
klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-79).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
16. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ 2019-2021 m.
investicijų plano suderinimo klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-80).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
17. SVARSTYTA. Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifų
UAB „Šakių šilumos tinklai“ nustatymo klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-81).
BALSAVO: „už“ – 20, „susilaikė“ – 1.
18. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės 2019-2021 metų vietinės reikšmės kelių
priežiūros ir plėtros programos patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas.
Tautvydas Šukys. Kokie kriterijai lėmė programos pasikeitimą, nors buvo deklaruojama, kad
bus laikomasi tęstinumo?
Arvydas Šlėderis. Pasikeitė asfaltuotų ir neasfaltuotų kelių santykis tarp seniūnijų. Pagal
asfaltuotų kelių kiekį atsiranda programoje asfaltuotų kelių kiekis seniūnijose.
Edgaras Pilypaitis. Programos tęstinumas yra ir objektai neperkeliami iš vienų metų į kitus.
Dirba sudaryta darbo grupė, kuri kelius apžiūri būdama vietoje.
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Romas Pukinskas. Numatyta per 2 metus 3 kilometrų kelias.
Arvydas Šlėderis. Pasižiūrėkime, kaip šis kelias ir kada buvo įtrauktas (kelias į Tvirbūdus).
Dabar yra įsipareigojimai, kuriuos mes turime vykdyti. Parametrus, kuriuos galėjome keisti,
pakeitėme. Darbus, kurie buvo pradėti, jau pakeisti negalėjome. Darbai yra išskirstyti į dvi dalis, t.y.
kelias iki sankryžos ir kita dalis iki Ilguvos. Buvo duodamos programos lėšos ir gaunamos
specialiosios lėšos. Tai šis kelias ir buvo padarytas iš tikslinės dotacijos. Šakių seniūnijoje,
Gotlybiškiuose Tilto g. pateikta skaičiuojamoji kaina. Kai pasibaigs konkursas, mes ją patikslinsime.
Šakių seniūnijos, Miško g. bendra suma yra ne 316 tūkst. Eur, o 511,76 tūkst. Eur. Tai yra visos
gatvės skaičiuojamoji kaina. Šiais metais planuojama padaryti 380 metrų nuo Miškų ūkio dalies.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-82).
BALSAVO: „už“ – 17, „susilaikė“ – 4.
19. SVARSTYTA. 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 klausimas.
Pranešėjas Dainius Grincevičius, rajono savivaldybės administracijos direktorius.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-83).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
20. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018
metų veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėja Asta Domeikienė, Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-84).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
21. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 m.
veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėjas Mindaugas Tarnauskas, Kontrolės komiteto pirmininkas. 2018 metais komitetas
surengė 3 posėdžius, apsvarstė 6 klausimus, kurie nesidubliavo su rajono savivaldybės tarybos
svarstomais klausimais. Vienas posėdis buvo išvažiuojamasis, t.y. birželio 4 d. lankėsi UAB „Šakių
laidotuvių namai“. Parengė 16 protokolinių nutarimų. Priėmė nutarimą siūlyti savivaldybės tarybos
frakcijoms apsvarstyti galimybę tarybos nariams dalyvauti savivaldybės administracijos dokumentų
valdymo sistemoje, kurioje galėtų susipažinti su gaunamais raštais bei rengiamais atsakymais į juos.
Frakcijų reakcijos į šį siūlymą, deja, nesulaukta.
Vaidas Balčiūnas. Ar įvykdėte visas 2018 metų plane numatytas užduotis?
Mindaugas Tarnauskas. Taip, pagal visus punktus buvo dirbama.
Rasita Grincevičienė. Savivaldybės tarybos veiklos reglamente yra punktai, pagal kuriuos
komitetas turėjo dirbti. Kadangi taip nebuvo, tai aš dėl ataskaitos susilaikysiu.
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NUSPRĘSTA. Sprendimas nepriimtas.
BALSAVO: „už“ – 7, „susilaikė“ – 13, „nebalsavo“ – 1.
22. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2019 metų
programos patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Mindaugas Tarnauskas, Kontrolės komiteto pirmininkas. Planas teikiamas toks
pats, koks buvo 2018 metais, tik nėra nurodyti atsakingų asmenų vardai ir pavardės. Programa yra
tvirtinama kitos kadencijos komitetui, kurie planą galės koreguoti.
Edgaras Pilypaitis. Kodėl plane nėra pirmo ketvirčio? Atrodo, kad opozicija nenori vykdyti
tiesioginių savo pareigų. 3 ir 6 eilutėse atsakingu numatytas Kontrolės komiteto pirmininko
pavaduotojas, ar neatrodo, kad opozicija nenori spręsti svarbių klausimų?
Mindaugas Tarnauskas. Kreipimųsi ir prašymų iš administracijos gauti tam tikros
informacijos buvo prašoma, tačiau dažniausiai buvo atsakoma panašiai taip, kad ne jūsų reikalas.
Edgaras Pilypaitis. Kad opozicija nedirba, tai galima pasakyti ir apie Antikorupcijos komisijos
darbą, kuris visiškai nevyko.
Iš posėdžio išėjo tarybos narys Arūnas Tarnauskas. Toliau posėdyje dalyvauja 20 tarybos
narių.
Rasita Grincevičienė. Ūkio ir verslo komitete buvo siūloma, kad plano 3 ir 6 eilutėse atsakingu
būtų numatytas komiteto pirmininkas.
Eglė Dragūnaitytė. Kokios buvo objektyvios ir subjektyvios priežastys, kad planas teikiamas
pavėluotai?
Mindaugas Tarnauskas. Sveikatos klausimai.
Dinara Gudaitienė. Manau, kad 3 ir 6 eilutėse atsakingas turi būti komiteto pirmininkas.
Mindaugas Tarnauskas. Siūlau plano 1, 2, 3, 6 eilutėse, skiltyje „Laikotarpis“ įrašyti I-IV
ketvirčiai, 3 ir 6 eilutėse, skiltyje „Atsakingas“ įrašyti „komiteto pirmininkas“
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui, plano 1, 2, 3, 6 eilutėse, skiltyje „Laikotarpis“
įrašyti I-IV ketvirčiai, 3 ir 6 eilutėse, skiltyje „Atsakingas“ įrašyti „komiteto pirmininkas“
(sprendimas Nr. T-85).
BALSAVO: „už“ – 19, „susilaikė“ – 1.
23. SVARSTYTA. Šakių miesto Nepriklausomybės, V. Kudirkos, Vytauto ir Bažnyčios
gatvėmis ribojamo kvartalo energetinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas.
Romas Pukinskas. Kas turima mintyje rašant „bendra preliminari projekto vertė“?
Prisidėjimas bus iš UAB „Šakių vandenys“? Kokia bus konkrečiai reikalinga suma?
Arvydas Šlėderis. Tai yra bendros planuojamos lėšos. Kai bus numatytos veiklos ir daromas
projektas, tada tai ir žinosime. Dabar yra tik programa.
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Bernardinas Petras Vainius. Norėdami dalyvauti programoje, turime turėti patvirtintą
kvartalinę programą. Programa jau pateikta BETA būsto agentūrai. Kai bus suderinti daugiabučių
namų projektai, tada pasirengsime priemonių planą.
Eglė Dragūnaitytė. Ar yra žinoma, kad šio kvartalo gyventojai tam pritars ir ar žinoma, kad
visi gyventojai yra mokūs?
Arvydas Šlėderis. Jau yra namų, kurie laukia mūsų šio sprendimo ir vertinimo.
Bernardinas Petras Vainius. 2017 metais paruošti 7 namai, 2018 metais – 12. Žmonių
apsisprendimai yra jau seniai.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-86).
BALSAVO: „už“ – 20 (vienbalsiai).
***
Edgaras Pilypaitis. Gautas Lietuvos verslo paramos agentūros raštas, kuriuo atsiųstos turimo
išvados dėl Gelgaudiškio dvaro. Vienas iš pagrindinių dalykų buvo, skaidriai ir viešai atrinkti
investuotoją, kad nebūtų prievolės grąžinti Europos Sąjungos paramos į šį objektą. Išvados 77 punkte
rašoma, kad „Lietuvos verslo paramos agentūra įvertino projekto vykdytojo pateiktus dokumentus ir
neturi pagrindo teigti, kad nuomininkas yra atrinktas ne viešai ir neskaidriai“. Išvados 78 punkte
rašoma: „atsižvelgiant į tai bei tai, kad projekto vykdytojas pateikė nuomos sutarties kopiją, Europos
Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimas nenustatytas“. Išvados 9 skirsnyje, kur yra
sprendimas dėl pažeidimo būdo/pobūdžio – „pažeidimas nenustatytas“.
Rasita Grincevičienė. Noriu paneigti paskutiniame tarybos posėdyje garsiai pasakytus
žodžius, jog tarsi taryba balsavo už sutarties projektą jo nemačiusi. Sutarties projektas vasario 8 d.
buvo pateiktas su visa tarybos posėdžiui parengta medžiaga. Komitetuose, kas dar yra taisoma, viskas
buvo pristatyta.
Aušrelė Pukinskienė. Opozicijai nebuvo pateiktas galutinis Gelgaudiškio dvaro nuomos
sutarties projektas. Ne visus pataisymus advokatas pasakė, nes aš palyginau pasirašytą sutartį su
projektais. Yra skirtumų. Prašau pateikti agentūros pateikto atsakymo kopiją.
Edgaras Pilypaitis. Esminės konkurso sąlygos nesikeitė, nes to daryti nebuvo galima.
Nesikeitė investicijų dydis, terminai ir kt.
Posėdžio pirmininkas

Edgaras Pilypaitis

Posėdžio sekretorė

Inga Kanapeckienė
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