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Posėdis įvyko 2013-03-25, 14:30-16:30 
Posėdžio pirmininkas – Algimantas Beinoravičius. 
Posėdžio sekretorė  – Jūratė Vilbikienė. 
Dalyvavo komiteto nariai: Rimundas Domarkas, Artūras Gedminas, Aidas Gedvilas, Vidmantas 
Japertas, Genadijus Mikšys, Lukas Žakaris.  
Dalyvavo Tarybos narys: Denis Michalenko. 
Posėdyje nedalyvavo: Artūras Visockas.  

 
  11. SVARSTYTA. Viešųjų ir kitų paslaugų, kurias teikia Savivaldybės kontroliuojamos įmonės, 
kainų (tarifų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimas.  

Sprendimo projektą išsamiai pristatė Auksė Tutkutė. Informavo, kad rengiama nauja 
redakcija, kurioje būtų tokie pasikeitimai: 

1. Rengiant Viešųjų ir kitų paslaugų, kurias teikia Savivaldybės kontroliuojamos įmonės, 
kainų (tarifų) nustatymo tvarkos aprašo bendrąsias nuostatas, labai daug diskusijų kėlė 30 punktas. 
Teigė, kad Finansų ir ekonomikos komitete diskusijoms paaštrėjus, rengiant naują redakciją šio 
punkto bus atsisakoma, nes tai reglamentuoja kiti teisės aktai bei tai, nėra susiję su kainų ir tarifų 
nustatymu.  

2. Bus tikslinamas ir išdėstomas 4 punktas taip „Savivaldybės kontroliuojamų įmonių 
teikiamos paslaugos skirstomos į:“. 

3. 5.5 punkte bus atitaisoma techninė klaida numeracijoje „4.1.1-4.1.3.“        
Genadijus Mikšys klausė, ar UAB „Pabalių turgaus“ nustatyta kaina yra viešoji paslauga, ar 

ne.  
Auksė Tutkutė atsakė, kad remiantis Vietos savivaldos įstatymu tai nėra viešoji paslauga, jos 

priskiriamos prie kitų paslaugų 4.2 punktas. 
Algimantas Beinoravičius klausė, ar pranešėja yra susipažinusi su gautu Šiaulių miesto 

centralizuotai teikiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės raštu „Dėl naujojo Viešųjų ir kitų 
paslaugų, kurias teikia Savivaldybės kontroliuojamos įmonės, kainų (tarifų) nustatymo tvarkos 
aprašo pataisų“ (pridedama).    

Auksė Tutkutė atsakė, kad susipažino ir išsamiai išsakė savo poziciją dėl iniciatyvinės 
grupės išdėstytų prašymų. Akcentavo, kad rengiant Tarybos sprendimo projekto aiškinamuosius 
raštus reikia vadovautis teisės aktų rengimo tvarka.  

Genadijus Mikšys pabrėžė, kad Darbo grupės išvados ir taip yra teikiamos bei svarstomos 
komitetuose.  

Vytautas Kabaila pasisakė dėl galimybių komitetams pasirinkti ir svarstyti Darbo grupės 
išvadas. Teigė, kad naujų kainų (tarifų) svarstymas be išsamaus ekonominio pagrindimo sudaro 
didelių problemų.  

Vidmantas Japertas teigė, kad komitete neapsvarstytas klausimas nepateks į Tarybą. 
Pasisakė dėl komitetų darbo organizavimo principų.  

Genadijus Mikšys pabrėžė, kad šie iniciatyvinės grupės siūlymai pertekliniai. Kėlė klausimą 
dėl savokų ir kriterijų „išsamus-neišsamus“ naudojimo.    
  NUSPRĘSTA: 
  1.  Nuomonę dėl Tarybos sprendimo projekto išreikšti balsuojant Tarybos posėdyje. 
 2. Rekomenduoja Administracijos direktoriui sudarant darbo grupes ypatingai akcentuoti priimamų 
sprendimų ekonominį pagrindimą.   
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