ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2019-04-24 Nr. Tp-6
Šakiai
Posėdis įvyko 2019-04-24 1445-1545 val.
Posėdyje dalyvauja kviestieji svečiai, rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, įstaigų
vadovai.
Lilija Sniečkuvienė. Posėdyje dalyvauja 25 rajono savivaldybės tarybos nariai. Posėdis yra
teisėtas.
Giedamas Lietuvos Respublikos himnas.
Lilija Sniečkuvienė. Tarybos nariai priimti priesaiką kviečiami abėcėlės tvarka. Paskutinis
prisiekia savivaldybės meras. Prisiekiantis asmuo gali pasirinkti vieną iš priesaikos tekstų, kurie yra
netaisomi ir nekeičiami.
Priesaikos tekstai: „Aš, vardas, pavardė, prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos
Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo
veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tepadeda man Dievas“ arba „„Aš,
vardas, pavardė, prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai
atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų
teises ir viešuosius interesus“. Tarybos nariui perskaičius priesaikos tekstą įteikiamas tarybos nario
pažymėjimas.
Vyksta priesaikos priėmimo procesas. Prisiekia - Judita Ambrasienė, Jonas Bakas, Vaidas
Balčiūnas, Juozas Bertašius, Antanas Burkšaitis, Gerda Dobrovolskytė, Martinas Eimutis, Rasita
Grincevičienė, Vilhelm Haase, Darius Jakavičius, Raminta Jakelaitienė, Gintautas Lenkas, Margarita
Liukaitienė, Romas Pukinskas, Aušrelė Pukinskienė, Mantas Puskunigis, Rima Rauktienė, Violeta
Simonavičienė, Tomas Skaizgirys, Valdas Stankūnas, Mečislovas Švabas, Mindaugas Tarnauskas,
Bernardinas Petras Vainius, Artūras Varankevičius, Edgaras Pilypaitis.
Prisiekus tarybos nariui-merui vyriausias tarybos narys Mečislovas Švabas uždeda merui
regalijas.
Edgaras Pilypaitis. Sveikinu išrinktus, rajono gyventojų pasitikėjimą pelniusius naujosios
kadencijos tarybos narius. Tai pasitikėjimas ir įpareigojimas. Mes gaudami šį mandatą gavome ne
apdovanojimą. Gavome kreditą veikti, išpildyti lūkesčius. Tai gavome kaip dovaną. Dėl to mes labai
stengėmės duodami įvairius pažadus, bendraudami su rinkėjais ir dėl to dabar jaučiame pareigą tuos
pažadus įvykdyti. Tačiau šiandien uždėję ranką ant Konstitucijos mes prisiekėme laikytis įstatymų,
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gerbti Konstituciją ir siekti visiems bendro gėrio. Turime dirbti ir siekti bendrai gerovės, ne
partiniams ar draugų interesams, bet visai mūsų bendruomenei. Mūsų Šakių šeimai. Šventajame rašte
parašyta: „duokite saiką tokį, kuris pripildytas, prikimštas ir sukratytas“. Mes gavome kreditą, todėl
jį turime atiduoti su tam tikrais procentais. Bet nepamirškim, kad tas pats Šventasis Raštas irgi sako,
kad atiduodami tą prikimštą ir sukratytą saiką mes savęs nenuskurdinsime, nes tikrųjų dovanų galime
gauti tik atiduodami, tik dalindamiesi. Dėl to ir kviečiu bendram susitelkimui, darbui, susiklausymui
ir kad kuo daugiau atrastume pasitikėjimo vieni kitais. Nepasitikėjimas, įtarumas mus žudo, o ne
nuteikia konstruktyviam ir teisingam darbui. Ačiū visiems už šiandienos susitelkimą.
Sakomi sveikinimo žodžiai.
Skelbiama 10 minučių pertrauka. Po pertraukos vyksta Šakių rajono savivaldybės tarybos
posėdis.
Posėdžio pirmininkas Edgaras Pilypaitis.
Posėdžio sekretorė Inga Kanapeckienė.
Į rajono tarybą išrinkti 25 nariai (kvorumas – 13), posėdžio pradžioje dalyvauja 25 rajono
savivaldybės tarybos nariai (registravimo žiniaraštis pridedamas, 1 priedas).
Edgaras Pilypaitis. Yra gautas Tėvynės sąjungos -

Lietuvos krikščionių demokratų

pareiškimas dėl sudaromos frakcijos, kurios seniūnė Rasita Grincevičienė, pavaduotojas Vaidas
Balčiūnas, nariai – Edgaras Pilypaitis, Gerda Dobrovolskytė, Margarita Liukaitienė, Vilhelm Haase,
Gintautas Lenkas, Violeta Simonavičienė, Artūras Varankevičius, Mečislovas Švabas, Antanas
Burkšaitis (susieta DVS sistemoje Nr. B-1146). Gautas Lietuvos socialdemokratų partijos narių
pareiškimas, kad jie vienijasi į Lietuvos socialdemokratų partijos frakciją, kurios seniūnas
Bernardinas Petras Vainius, pavaduotojas Martinas Eimutis, nariai – Darius Jakavičius, Raminta
Jakelaitienė, Romas Pukinskas (susieta DVS sistemoje Nr. B-1147). Gautas pareiškimas, jog
susivienija Vieningų zanavykų frakcija, kurios seniūnas Mindaugas Tarnauskas, pavaduotoja Rima
Rauktienė, narė – Aušrelė Pukinskienė (susietas DVS sistemoje Nr. B-1149). Gautas pareiškimas,
kad Valdas Stankūnas, Tomas Skaizgirys, Mantas Puskunigis, Jonas Bakas, Judita Ambrasienė,
Juozas Bertašius skelbiasi esantys Opozicine Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija, kurios
pirmininkas Valdas Stankūnas. Tarybos nariams darbotvarkė buvo pateikta su 9 klausimais.
NUTARTA. Patvirtinti posėdžio darbotvarkę su 9 klausimais.
BALSAVO: „už“ – 25 (vienbalsiai).
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Ilonos Šeflerienės atleidimo iš Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojos pareigų.
2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo ir jų narių skaičiaus nustatymo.

D:\dokumentai\2019\Protokolai\0424pr.docx

3
3. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-191 „Dėl
Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
4. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo.
5. Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimą delegavimo.
6. Dėl atstovo delegavimo į Regiono plėtros tarybą.
7. Dėl Dainiaus Grincevičiaus atleidimo iš Šakių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pareigų.
8. Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo.
9. Dėl Šakių rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo.
1. SVARSTYTA. Ilonos Šeflerienės atleidimo iš Šakių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojos pareigų klausimas.
Pranešėja Jūratė Šneideraitienė, teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-162).
BALSAVO: „už“ – 25 (vienbalsiai).
2. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo ir jų narių skaičiaus
nustatymo klausimas.
Pranešėjas Edgaras Pilypaitis, Šakių rajono savivaldybės meras. Siūloma numatyti, kad
taryboje dirbs 4 komitetai – Finansų ir rajono plėtros, Ūkio ir verslo, Švietimo, kultūros ir sporto,
Sveikatos ir socialinių reikalų, kuriuose dirbs po 6 narius.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-163).
BALSAVO: „už“ – 25 (vienbalsiai).
3. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T191 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo klausimas.
Pranešėjas Edgaras Pilypaitis, Šakių rajono savivaldybės meras. Esminis tarybos veiklos
reglamento pakeitimas yra dėl balsavimo slaptai informacinių technologijų pagalba.
Andrius Prekevičius. Slapto balsavimo sistema neidentifikuoja, kas balsą palieką. Išsaugomas
tik pats balso faktas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-164).
BALSAVO: „už“ – 25 (vienbalsiai).
4. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo
klausimas.
Pranešėjas Edgaras Pilypaitis, Šakių rajono savivaldybės meras. Finansų ir rajono plėtros
komiteto nariai - Vaidas Balčiūnas, Rasita Grincevičienė, Raminta Jakelaitienė, Gintautas Lenkas,
Aušrelė Pukinskienė, Mantas Puskunigis. Ūkio ir verslo komiteto nariai - Juozas Bertašius, Vilhelm
Haase, Romas Pukinskas, Valdas Stankūnas, Mindaugas Tarnauskas, Artūras Varankevičius.
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Švietimo, kultūros ir sporto komiteto nariai - Jonas Bakas, Antanas Burkšaitis, Darius Jakavičius,
Margarita Liukaitienė, Rima Rauktienė, Bernardinas Petras Vainius. Sveikatos ir socialinių reikalų
komiteto nariai - Judita Ambrasienė, Gerda Dobrovolskytė, Martinas Eimutis, Violeta
Simonavičienė, Tomas Skaizgirys, Mečislovas Švabas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-165).
BALSAVO: „už“ – 25 (vienbalsiai).
5. SVARSTYTA. Atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimą delegavimo
klausimas.
Pranešėjas Edgaras Pilypaitis, Šakių rajono savivaldybės meras. Siūloma deleguoti Rasitą
Grincevičienę ir Darių Jakavičių.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-166).
BALSAVO: „už“ – 25 (vienbalsiai).
6. SVARSTYTA. Atstovo delegavimo į Regiono plėtros tarybą klausimas.
Pranešėjas Edgaras Pilypaitis, Šakių rajono savivaldybės meras. Siūloma deleguoti
Bernardiną Petrą Vainių.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-167).
BALSAVO: „už“ – 24, „susilaikė“ - 1.
7. SVARSTYTA. Dainiaus Grincevičiaus atleidimo iš Šakių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus pareigų klausimas.
Pranešėja Jūratė Šneideraitienė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-168).
BALSAVO: „už“ – 25 (vienbalsiai).
Skelbiama 10 minučių pertrauka.
8. SVARSTYTA. Skyrimo į Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas
slapto balsavimo rezultatų patvirtinimo klausimas.
Pranešėjas Edgaras Pilypaitis, Šakių rajono savivaldybės meras. Informacija iš Specialiųjų
tyrimų tarnybos yra gauta. Į sprendimo preambulę reikia įrašyti mano pasirašyto potvarkio Nr. MT15, kuriuo teikiu rajono savivaldybės tarybai Dainiaus Grincevičiaus kandidatūrą į Šakių rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas. Kviečiu prisistatyti kandidatą.
Dainius Grincevičius. Šioje tribūnoje kandidatuodamas į administracijos direktoriaus postą
stoviu antrą kartą. Noriu trumpai prisistatyti.
Esu Dainius Grincevičius, penkiasdešimt trejų metų, laimingai vedęs, 5 vaikų tėtis ir jau 4
anūkų senelis. Esu kilęs iš Pasvalio, ten gyvena mano abu tėvai, turiu brolį, kuris taip pat gyvena ten.
Šakiuose gyvenu jau 28 metus, 20 metų turėjau savo verslą, pastaruosius 2 metus dirbau
savivaldybėje administracijos direktoriumi. Esu komandos žmogus, išklausau visų nuomonę, skatinu
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iniciatyvas, manau, kad geriausi sprendimai gimsta diskusijose. Tuo pačiu nebijau prisiimti
asmeninės atsakomybės ir prisipažinti padarius klaidų.
Pirma kadencija buvo gana trumpa, bet labai įtempta, turininga ir įdomi. Per ją įgijau
neįkainojamos patirties, žinių, supratimo, kaip veikia viešasis sektorius. Sutikau daug puikių žmonių
tiek administracijoje, tiek seniūnijose, tiek pavaldžiose įmonėse. Tiesa, dėl nesugebėjimo dirbti
sąžiningai ar skaidriai, su kai kuriais teko atsisveikinti anksčiau, nei planuota.
Per praėjusią kadenciją administracijoje įvyko struktūrinė pertvarka, peržiūrėjome seniūnijų
etatus, centralizavome seniūnijų buhalterinę apskaitą. Atsisakius perteklinių etatų, didinome
darbuotojams atlyginimus, tuo pačiu neišvengiamai didinome ir darbo krūvius. Taip pat didelį dėmesį
skyrėme savivaldybės įmonėms: tradicija tapo antradieniniai UAB-ų susirinkimai, kurių dėka
žinojome įmonėse vykstančius darbus, problemas, skaidrinome veiklą, raginome taupiai ir racionaliai
naudoti įmonių turtą ir lėšas.
Ateinanti nauja kadencija kelia naujus iššūkius. Mažėjant gyventojų skaičiui, infrastruktūra
išlieka nepakitusi. Norint ją išlaikyti, būtina peržiūrėti savivaldybės biudžeto struktūrą. Beveik 50
procentų sudaro išlaidos švietimui, 17 procentų socialinei apsaugai, 14 procentų valdymui. Norint
išgyventi, privalome optimizuoti biudžetinių įstaigų ūkines išlaidas, išanalizuoti jų buhalterinę
apskaitą, ją efektyvinti, labiau kontroliuoti ir skaidrinti viešuosius pirkimus. Nėra normalu, kai
vienam dirbančiam mokytojui tenka beveik du su puse ūkinio darbuotojo, kai tuo tarpu, seniūnijos
ūkinius darbus atlieka pasitelkiant viešuosius darbininkus su minimaliomis išlaidomis ir algomis.
Galbūt reikia pagalvoti apie kelių seniūnijų pilotinį modelį, kai seniūnai galėtų būtų atsakingi už savo
teritorijoje esančių biudžetinių įstaigų ūkinę veiklą, su kai kuriomis išimtimis.
Nerimą kelia neūkiškai prižiūrimas seniūnijose esantis nekilnojamas turtas. Jau per šią
kadenciją inventorizavome nereikalingus pastatus, kartu su seniūnais peržiūrėjome, kaip jie
naudojami, nereikalingus teikėme pardavimui, o netinkamus naudoti – nurašymui. Šiuos darbus
privalome tęsti ir ateinančią kadenciją. Nėra normalu, kai bandoma išlaikyti turtą bet kokiomis
priemonėmis ar išlaidomis, dėl neaiškių tikslų, net pasitelkiant bendruomenes. Tokių veiksmų tikrai
netoleruosime, o reikalausime laikytis įstatymų ir tarybos sprendimų vykdymo.
Privalome modernizuoti rajono gatvių apšvietimo sistemas, taikant naujausius techninius
sprendimus. Ateityje tai darysime sistemiškai, prieš tai išanalizavę ir inventorizavę esamą padėtį,
pasirinkdami optimaliausią finansavimo būdą. Manau, kad seniūnų pasiūlyta idėja dėl trimetės ar
penkiametės gatvių apšvietimo įrengimo ar modernizavimo programos turėjimo, gali būti
įgyvendinta.
Didelius iššūkius kelia daugiabučių namų modernizavimas. Dėl subjektyvių ir objektyvių
priežasčių praradome vienerius metus. Nuo pat modernizavimo pradžios savivaldybė šios programos
įgyvendinimui neskyrė ypatingo dėmesio, viskas vyko vangiai, be aiškaus plano ir formaliai. Visa
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atsakomybė buvo permesta UAB „Šakių vandenys“, po to UAB „ Šakių komunalinis ūkis“ be jokios
kontrolės ir atsakomybės iš administracijos specialistų. Todėl rezultatas yra toks, koks yra. Darėme
veiksmus padėčiai taisyti: nuolatiniai pasitarimai, kvartalinės renovacijos programos parengimas ir
patvirtinimas, nuolatiniai raginimai ir kt. Renovacijos darbai privalo vykti ir vyks, nors iššūkių tik
daugėja, nes daugelis investicinių projektų padaryti dar 2013 metais.
Prioritetu privalo išlikti prieš keletą metų pradėtų ir vykdomų projektų tęstinumas, su dėl
besikeičiančių poreikių ir situacijos atsirandančiais pakeitimais. Kartais reikia drąsos ir kai ką
stabdyti, kad ateinančios kartos nebadytų pirštais dėl padarytų darbų nelogiškumo.
Santykiuose su verslu reikalausime laikytis įstatymų, skaidrumo ir padorumo. Privalome būti
atviri visiems pasiūlymams, ateinančioms investicijoms, prisilaikant tikros konkurencijos principų.
Netoleravome ir netoleruosime išskirtinių verslo įmonių protegavimo.
Toliau skatinsime kvalifikacijos kėlimą visų specialistų, ypatingai seniūnų, nes nuo jų pirmų
priklauso, kaip viešosios paslaugos pasiekia rajono gyventojus. Stengsimės mokymus pravesti ir pas
mus savivaldybėje, pasikviečiant įvairių sričių lektorius.
Administracijoje reikalausime komandinio darbo su personaline atsakomybe. Privalome
keisti žodžius „tai ne man priklauso“ į „kuo ar kaip aš galiu padėti“. Kiekvienas privalo prisiminti ką jis dirba, kur dirba ir kada dirba. To reikalausime personaliai tiek iš skyrių vedėjų, tiek iš eilinio
specialisto. Darbų daug, iššūkių ne mažiau. Esu pasiryžęs juos prisiimti.
Valdas Stankūnas. Yra Kelių priežiūros ir plėtros programa. Ar praėjusiais metais šios
programos lėšos buvo panaudotos visos?
Dainius Grincevičius. Grąžinta buvo apie 15 000 Eur.
Edgaras Pilypaitis. Lėšos buvo panaudotos pagal aktuotus darbus.
Tomas Skaizgirys. Kai tik pradėjote dirbti, matėsi, kad turite daug ryžto, tačiau tai išblėso. Ar
nebus taip pat šiuos 4 metus, kad truks ryžto tam tikriems sprendimams priimti?
Dainius Grincevičius. Kai dirbi komandoje, tai nėra lengva kartais padaryti tam tikrus
sprendimus. Manau, kad šioje kadencijoje sprendimai bus ryžtingesni.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-169).
SLAPTAI BALSAVO: „už“ – 16, „susilaikė“ – 2, „nebalsavo“ – 7.
9. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo klausimas.
Pranešėjas Edgaras Pilypaitis, Šakių rajono savivaldybės meras.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-170).
BALSAVO: „už“ – 25 (vienbalsiai).
10. SVARSTYTA. Skyrimo į Šakių rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigas slapto
balsavimo rezultatų patvirtinimo klausimas.
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Pranešėjas Edgaras Pilypaitis, Šakių rajono savivaldybės meras. Į sprendimo preambulę reikia
įrašyti potvarkio numerį MT-16, kuriuo teikiu Dariaus Jakavičiaus kandidatūrą į savivaldybės mero
pavaduotojo pareigas. Kviečiu kandidatą prisistatyti.
Darius Jakavičius. Ko gero ne vienas šakietis svarsto, kodėl gi šis žmogus jau du
dešimtmečius dirbantis širdžiai mielą pedagoginį darbą, nusprendė pasukti į politiką. Kalbu atvirai tai tikrai nebuvo vienadienis mano sprendimas, o ilgų ir atsakingų svarstymų rezultatas.
Užtenka savo krašto žmonių gyvenimą ir politikų darbą stebėti iš šalies. Kada, jei ne dabar,
ateis laikas imtis iniciatyvos ir spręsti problemas, dėl kurių mums visiems skaudu ir neramu? Manau,
subrendę žmonės, bet vis dar jauni savo širdimi ir mintimis, turi išdrįsti atvirai parodyti savo pilietinę
poziciją ir imtis aktyvios veiklos. Tereikia didesnio pasitikėjimo savimi ir greta esančiais
bendraminčiais.
Mano būsimos kuruojamos sritys: socialinė, švietimas ir jaunimo politika. Kokias pagrindines
problemas regiu, kokios mano idėjos? Toliau tęsti rūpinimąsi kokybiška socialine pagalba įvairių
krizių ištiktiems žmonėms, siekiantiems grįžti į visavertį gyvenimą. Sudėtinė šios pagalbos dalis –
veiksmingos prevencinės programos, nukreiptos prieš smurtą ir destruktyvų elgesį. Stiprinti socialinį
darbą seniūnijose ir tobulinti pagalbos šeimai paslaugų modelį. Atsakingas dėmesys ir pagalba
neįgaliesiems bei pagyvenusiems žmonėms. Toliau būtina plėsti socialines paslaugas senyvo amžiaus
žmonėms. Kadangi rajonas sparčiai sensta, laikas imtis Kukarskės bei kitų rajono globos įstaigų
plėtros. Spręsti socialinių paslaugų centro patalpų stygiaus problemą. Siekiant paslaugas priartinti
prie žmogaus, skatinti reabilitacinių, slaugos ir dienos centrų veiklą, o tai ir naujų darbo vietų
steigimas. Kartu su nevyriausybinėmis ir bendruomeninėmis organizacijomis sudaryti galimybes
kaimo vietovėse gyvenantiems asmenims teikti socialinę pagalbą namuose, bendrąsias socialines
paslaugas. Remti dienos centrų ir prailgintų dienos grupių veiklą. Skatinti vaikų globą šeimose,
šeimynų kūrimąsi. Plėtoti paslaugas, pritaikytas fizinę ir protinę negalią turintiems asmenims ir
būtinas oriai žmonių senatvei. Tęsti bendradarbiavimą su organizacijomis, teikiančiomis paslaugas
socialinės rizikos šeimoms, kurioms būtų teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei
psichologinės paslaugos. Tęsti rajone socialinio būsto programos plėtrą.
Švietimas. Daugiau dėmesio skirti švietimo sistemos efektyvumo didinimui. Siekti užtikrinti
aukštą mokinių bendrojo ugdymo kokybę. Plėtoti vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį ugdymą, siekti,
kad jis vis daugiau skverbtųsi į atokesnes rajono vietoves. Galvoju, kad atėjo laikas rimtai spręsti
dviračių takų ir sporto aikštynų plėtrą rajone. Siekti mokytojo profesijos prestižo užtikrinimo.
Kiekvienas moksleivis turėtų gauti kokybišką visavertį išsilavinimą.
Manau, reikia stengtis, kad visi ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai galėtų
ugdytis švietimo įstaigose. Tam tikslui plačiau išnaudoti esamų švietimo įstaigų patalpas, ypač kaimo
vietovėse. Užtikrinti efektyvų vaikų pavėžėjimą į mokyklas ir į ikimokyklinio ugdymo įstaigas.
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Skatinti inovatyvių profesinio rengimo programų mokymo įstaigose pritaikymą. Tai užtikrintų
regiono verslui reikalingų specialistų rengimą ir padėtų pritraukti privataus kapitalo investicijas
pramonės ir paslaugų sektoriuose. Teks daugiau dėmesio skirti švietimo įstaigų administravimo
reikalams. Visapusiškai remti Trečiojo amžiaus universiteto veiklą.
Kaip įtraukti jaunus žmones į darbo rinką? Šiais klausimais būtina rimtai diskutuoti. Laikas
paneigti nuomonę, kad nėra kam dirbti Šakių krašte. Turime kartu ieškoti efektyvesnių būdų įtikinti
investuotojus, jog Šakių kraštas Lietuvos verslininkams gali būti labai patrauklus, kad naujos darbo
vietos tikrai bus užpildytos.
Vienas iš pagrindinių mano tikslų – toliau tęsti vietos valdžios bendradarbiavimą su rajono
bendruomenėmis sprendžiant svarbius rajono ekonominius, socialinius ar net politinius klausimus.
Esu didelis savo gimtojo krašto patriotas ir tikiu, kad bendromis jėgomis Šakių rajoną galime padaryti
klestinčiu.
Manau, kad mano sukaupta profesinė ir gyvenimiška patirtis, energija ir didelis noras
teisingai, atsakingai dirbti vardan savo krašto žmonių, leis pelnyti Jūsų pasitikėjimą. Noriu pabrėžti,
kad gražesnį ir jaukesnį savo kraštą kursime mes visi kartu.
Valdas Stankūnas. Jūs kuruosite tas pačias sritis, kurias kuruoja meras. Ar neliksime be
kuruojančio asmens ūkinius klausimus?
Edgaras Pilypaitis. Darbas turi vykti komandoje. Bus dirbama kartu su administracijos
direktoriumi ir jo pavaduotoju. Neliks nekuruojamų sričių.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-171).
SLAPTAI BALSAVO: „už“ – 22, „susilaikė“ - 3.
11. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo klausimas.
Pranešėjas Edgaras Pilypaitis, Šakių rajono savivaldybės meras.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-172).
BALSAVO: „už“ – 25 (vienbalsiai).
Posėdžio pirmininkas

Edgaras Pilypaitis

Posėdžio sekretorė

Inga Kanapeckienė
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