ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2019-03-22 Nr. Tp-4
Šakiai
Posėdis įvyko 2019-03-22 1000-1100 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, Laurynas Suodaitis.
Svarstant atitinkamus klausimus, dalyvauja svečiai ir kviestieji asmenys: Kęstutis Birbilas Sintautų seniūnijos seniūnas, Vidas Cikana - Lukšių seniūnijos seniūnas, Egidija Grigaitienė –
Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja, Rita Grigaitienė - Sudargo seniūnijos
seniūnė, 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, kultūros ir sporto
skyriaus vedėjas, Arvydas Šlėderis – Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas, Violeta
Simonavičienė – mero patarėja, DanutėJurgutienė – rajono savivaldybės administracijos vyriausioji
specialistė, Raimondas Rauckis – UAB „Šakių šilumos tinklai“ generalinis direktorius, Kęstutis
Vilkauskas – UAB „Šakių vandenys“ direktorius.
Edgaras Pilypaitis. Darbotvarkė buvo pateikta su 15 klausimų. Pateikti papildomi klausimai
Nr. 16 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“,
Nr. 17 „Dėl Gelgaudiškio dvaro sodybos 2019 m. vasario 15 d. nuomos sutarties Nr. VL-156
nuomininko teisių ir pareigų perleidimo“.
NUTARTA. Patvirtinti posėdžio darbotvarkę su 17 klausimų.
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
DARBOTVARKĖ:
1.

Dėl

pritarimo

asociacijos

Lietuvos

skautija bei

Šakių

rajono

savivaldybės

bendradarbiavimo sutarčiai.
2. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
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3. Dėl pritarimo Šakių rajono Gelgaudiškio vaikų darželio „Eglutė“ 2018 metų veiklos
ataskaitai.
4. Dėl Bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių
ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2019/2020 mokslo metams.
5. Dėl nekilnojamųjų daiktų, esančių Šakiuose, V. Kudirkos g. 76-11, Šakių rajono
savivaldybės nuosavybėn pirkimo.
6. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl
uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ 2019-2021 m. investicijų plano suderinimo“
pakeitimo.
7. Dėl pritarimo Šakių seniūnijos Giedručių kaimo Miško gatvės Nr. Gie-9 teikimui Kelių
priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšoms gauti vietinės reikšmės keliams su žvyro danga
asfaltuoti.
8. Dėl viešosios įstaigos „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ 2018 metų
finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pritarimo vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai ir 2019 metų
veiklos užduočių nustatymo.
9. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.
10. Dėl turto perdavimo Šakių kultūros centrui.
11. Dėl turto perdavimo Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui.
12. Dėl turto nurašymo.
13. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 metų veiklos
ataskaitai.
14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo.
15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-191 „Dėl
Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
16. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo.
17. Dėl Gelgaudiškio dvaro sodybos 2019 m. vasario 15 d. nuomos sutarties Nr. VL-156
nuomininko teisių ir pareigų perleidimo.
Dinara Gudaitienė. Nusišalinu nuo sprendimo projekto „Dėl uždarosios akcinės bendrovės
„Šakių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių
nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“, nes sieja giminystės ryšiai su įmonės
direktoriumi.
Rasita Grincevičienė. Nusišalinu nuo sprendimo projekto „Dėl pritarimo Šakių rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai“.
NUTARTA. Leisti tarybos nariams nedalyvauti svarstant atitinkamus sprendimų projektus.
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BALSAVO: „už“ – 18, „prieš“ – 3, „susilaikė“ – 2.
1. SVARSTYTA. Pritarimo asociacijos Lietuvos skautija bei Šakių rajono savivaldybės
bendradarbiavimo sutarčiai klausimas.
Pranešėja Danutė Jurgutienė, savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-87).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
2. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano
patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Leonora Pocevičiūtė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. Plano 23 puslapyje 14
lentelę siūlome pataisyti ir išbraukti iš jos seniūnijose vykdytos apklausos rezultatus dėl prausimosi,
gyvenimo sąlygų ir pan.
Rasita Grincevičienė. Ar šis planas yra susijęs su rajono biudžetu?
Leonora Pocevičiūtė. Šio plano paskirtis numatyti prioritetus ir išskirti tikslines paslaugų
grupes. Šiuo atveju viešosios aplinkos pritaikymas biudžete yra numatytas ir tam numatyta lėšų. Taip
pat lėšų yra numatyta kvalifikacijos kėlimui. Dėl dušo ir skalbimo paslaugos lėšų numatyta nėra.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-88).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
3. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono Gelgaudiškio vaikų darželio „Eglutė“ 2018 metų
veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-89).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
4. SVARSTYTA. Bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei
mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2019/2020 mokslo metams klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-90).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
5. SVARSTYTA. Nekilnojamųjų daiktų, esančių Šakiuose, V. Kudirkos g. 76-11, Šakių
rajono savivaldybės nuosavybėn pirkimo klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-91).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
6. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T80 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ 2019-2021 m. investicijų plano
suderinimo“ pakeitimo klausimas.
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Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas.
Dinara Gudaitienė. Kompiuterinės įrangos investicija 5000 Eur. Tai planuojate daryti savo
lėšomis?
Raimondas Rauckis. Tai darysime savo lėšomis. Lėšos labiau bus naudojamos buhalterinės
įrangos atnaujinimui.
Arūnas Tarnauskas. Ką planuojama daryti su V. Kudirkos gatvėje esančia katiline?
Raimondas Rauckis. Šiame investicijų plane ši katilinė nėra įtraukta. Numatyta atnaujinti
senas trasas, optimizuotų trasų diametrus. V. Kudirkos gatvėje esančią katilinę naudoti planuojame
atsisakyti. Teiksime priemonę biokuro katilų keitimui ir centrinėje (Gimnazijos g.) katilinėje
planuojame pastatyti mažesnį katilą vasaros laikotarpiui ruošti karštą vandenį.
Ramūnas Kaunas. Planuojama statyti 2 megavatų katilą. Iš kur imsite lėšas?
Raimondas Rauckis. Ir dabar mes teikiame plano papildymą, nes atsirado priemonė gauti
Europos Sąjungos investicijų paramą. Trasų keitimą 50 proc. finansuoja Europos Sąjunga.
Ramūnas Kaunas. O kitą 50 proc.?
Raimondas Rauckis. Savomis lėšomis.
Ramūnas Kaunas. Iš kur lėšas planuojate paimti?
Raimondas Rauckis. Paskola.
Ramūnas Kaunas. Kaip imsite paskolą jeigu visas turtas užstatytas?
Raimondas Rauckis. Šie klausimai jau yra derinti su administracija.
Ramūnas Kaunas. Kaip jie gali tai derinti, jeigu nėra tarybos pritarimo?
Raimondas Rauckis. Tai nėra pažadėtos lėšos. Pirmiausia mes teiksime paraišką paramai
gauti. Kai bus priimtas sprendimas, tada imsimės tolimesnių veiksmų.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-92).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
7. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių seniūnijos Giedručių kaimo Miško gatvės Nr. Gie-9
teikimui Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšoms gauti vietinės reikšmės keliams su
žvyro danga asfaltuoti klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-93).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
8. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ 2018
metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pritarimo vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai ir 2019
metų veiklos užduočių nustatymo klausimas.
Pranešėjas Gintautas Vedegys, VšĮ „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“
viršininkas.
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NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-94).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
9. SVARSTYTA. Ilgalaikės paskolos ėmimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
Aušrelė Pukinskienė. Šilumos trasų atnaujinimui reikės garanto. Ar turėsime galimybę teikti
garantijas?
Egidija Grigaitienė. Garantą suteikti galėsime. Tikslios sumos įvardinti negaliu.
Ramūnas Kaunas. Komiteto metu buvo pasakyta, kad savivaldybės prisidėjimo nereikės.
Egidija Grigaitienė. Garantas tai nėra lėšų skyrimas. Tik tuo atveju, jeigu pati įmonė
neišgalėtų grąžinti paskolos, tada prievolės pereitų savivaldybei.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-95).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
10. SVARSTYTA. Turto perdavimo Šakių kultūros centrui klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-96).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
11. SVARSTYTA. Turto perdavimo Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui
klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-97).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
12. SVARSTYTA. Turto nurašymo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-98).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
Iš posėdžių salės išėjo tarybos narė Rasita Grincevičienė. Toliau posėdyje dalyvauja 22
tarybos nariai.
13. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018
metų veiklos ataskaitai klausimas.
Pranešėjas Dainius Grincevičius, rajono savivaldybės administracijos direktorius. Tarybai
teikiu savo veiklos ataskaitą, kurią sudaro visų savivaldybės administracijos skyrių ir seniūnijų
ataskaitos.
Vadovaujantis Šakių rajono tarybos 2017 m. lapkričio 24 d. sprendimo T-366 2 punktu, 2018
metais savivaldybės administracijoje buvo atlikti struktūriniai pakeitimai: įsteigtas Ūkio,
architektūros ir investicijų skyrius, apjungiant prieš tai buvusius tris skyrius; įsteigtas Teisės,
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personalo ir civilinės metrikacijos skyrius; prie Biudžeto ir turto skyriaus buvo prijungta strateginio
planavimo funkcija; centralizuota visų seniūnijų buhalterinė apskaita: vietoj buvusių 14 buhalterių
administracijoje liko tik 3 darbuotojai; socialiniai darbuotojai, dirbę su rizikos šeimomis, pervesti į
Šakių socialinių paslaugų centrą. Iki 2018 m. kovo 31 d. kartu su seniūnais peržiūrėjome visus jų
seniūnijose esančius etatus, atsižvelgėme į seniūnų pageidavimus ir poreikius, sutvarkėme pareigybių
aprašymus, optimizavome etatus. Šie darbai bus vykdomi ir toliau, stengiantis taupyti biudžeto lėšas
ir tenkinant iškylančius rajono gyventojų poreikius.
Per 2018 metus administracijoje pasikeitė vadovaujantys darbuotojai. Priežastys įvairios, bet,
manau, pagrindinė – nenoras prisitaikyti prie administracijos vadovybės reikalaujamo padorumo,
sąžiningumo ir skaidrumo priimant sprendimus, darbiniuose santykiuose su darbų rangovais ir verslo
atstovais.
2018 m. keitėsi vadovai ir savivaldybės kontroliuojamose uždarosiose akcinėse bendrovėse.
Turime tris naujus vadovus, kurie buvo atrinkti rengiant konkursus. Naujiems vadovams,
atsižvelgiant į įmonių specifiką ir finansinę situaciją, buvo keliami skirtingi uždaviniai. Spręsti, ar jie
pateisino lūkesčius, dar anksti, bet kai kurių daromi sprendimai teikia vilčių, kad ir čia gali atsirasti
racionalumas, ūkiškumas, nepakantumas nepotizmui, skaidrumas. Taip. Kai kuriose mūsų įmonėse
yra daug problemų. Neteisingai ar nusikalstamai atskyrus UAB Šakių komunalinis ūkis nuo UAB
Šakių vandenys, netaisius padėties penkerius metus, šiuo metu sprendžiame šios įmonės egzistavimo
būtinumą ar galimybę. Bijau, ar tik nebūsime pavėlavę padaryti tinkamų sprendimų dėl UAB Šakių
laidotuvių namai tolimesnio likimo.
Esu optimistas. Matau, kad administracijos darbuotojai yra pasiruošę naujiems iššūkiams,
naujovėms, nebijo prisiimti atsakomybės, nestokoja drąsos prisipažinti, padarę ištaisomų klaidų.
Noriu padėkoti visiems savivaldybės administracijos darbuotojams, seniūnams už nuoširdų
ir sąžiningą darbą. Savivaldybės tarybai dėkoju už sklandų administracijos specialistų teiktų tarybos
sprendimų priėmimą.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-99).
BALSAVO: „už“ – 22 (vienbalsiai).
Į posėdžių salę grįžo tarybos narė Rasita Grincevičienė. Toliau posėdyje dalyvauja 23 tarybos
nariai.
14. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo
klausimas.
Pranešėjas Tautvydas Šukys, Etikos komisijos pirmininkas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-100).
BALSAVO: „už“ – 23 (vienbalsiai).
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15. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr.
T-191 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
klausimas.
Pranešėjas Edgaras Pilypaitis, rajono savivaldybės meras.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-101).
BALSAVO: „už“ – 22, „susilaikė“ – 1.
Iš posėdžių salės išėjo tarybos narė Dinara Gudaitienė. Toliau posėdyje dalyvauja 22 tarybos
nariai.
16. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų
nustatymo klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas.
Ramūnas Kaunas. Kokia bus situacija su tais asmenimis, kurie nepilnai gauna vandenį?
Kęstutis Vilkauskas. Moka visi tiek, kiek rodo skaitiklis.
Juozas Puodžiukaitis. Buvo pasakyta, kad pagerėjo išgaunamo ir apskaityto vandens santykis.
Jeigu santykis gerėja, tai kodėl didinama kaina?
Kęstutis Vilkauskas. Pokytis yra teigiamas. Susideda ne viena dedamoji, t.y. ilgalaikis turtas,
darbo užmokesčio didėjimas, elektros sąnaudos ir kt.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-102).
BALSAVO: „už“ – 22 (vienbalsiai).
Į posėdžių salę grįžo tarybos narė Dinara Gudaitienė. Toliau posėdyje dalyvauja 23 tarybos
nariai.
17. SVARSTYTA. Gelgaudiškio dvaro sodybos 2019 m. vasario 15 d. nuomos sutarties Nr.
VL-156 nuomininko teisių ir pareigų perleidimo klausimas.
Pranešėjas Arvydas Šlėderis, Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas.
Aušrelė Pukinskienė. Kas vertino UAB „Kartai“ konkurso sąlygų atitikimą? Kokiai datai
atitiktis buvo vertinta?
Arvydas Šlėderis. Vertino ta pati komisija, kuri vykdė sutarties pasirašymo procedūras.
Dokumentai pateikti kovo 18 dieną. Pagal banko sąskaitos datą.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-103).
BALSAVO: „už“ – 20, „susilaikė“ - 3.
***
Ramūnas Kaunas. Planuojama keisti daug trasų. Tai darysite ūkinėmis lėšomis, ar samdysite?
Raimondas Rauckis. Iki man pradedant dirbti, trasas įmonė taisydavo savo lėšomis ir savo
pajėgomis. Tai labai apsiribodavo laike ir padarytuose kiekiuose. Nepavykdavo padaryti daugiau
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darbų. Yra nekeista 2,5 kilometro senų trasų. Šiais metais iš rezervo papildomai yra skiriama lėšų
katilų ir trasų keitimui, todėl mes tuo planuojame pasinaudoti ir samdysime darbų vykdytojus.
Ramūnas Kaunas. Jeigu nelaimėsite projekto, kaip planuojate atnaujinti trasas?
Raimondas Rauckis. Savo jėgomis.
Ramūnas Kaunas. Kiek yra žinoma, kad nebus kam dirbti, nes yra atleidžiami darbininkai.
Gautas daugiabučių namų savininkų bendrijos „Jaunystė“ prašymas, kuriuo prašoma padėti
išspręsti po daugiabučio namo renovacijos išlikusias problemas. Namas po renovacijos priduotas
2017 metų gruodžio mėnesį, o gyventojams dar iki dabar nepaskaičiuota, kiek reikės mokėti už butų
renovaciją. Antri metai bankas skaičiuoja palūkanas. Į komunalinį ūkį buvo kreiptasi daug kartų,
tačiau šis klausimas nebuvo išspręstas. Visi gyventojai pageidauja, kad kuo skubiau būtų apskaičiuota
ir pateikta kiekvienam butui suma, kurią reikia sumokėti.
Arvydas Šlėderis. Šiai dienai yra atlikti visi veiksmai ir laukiama BETA patvirtinimo.
Savaitės laikotarpyje gyventojams turėtų būti išrašytos sąskaitos.
Posėdžio pirmininkas

Edgaras Pilypaitis

Posėdžio sekretorė

Inga Kanapeckienė
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