PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2017 m. vasario 1 d. Nr. T1-1
Panevėžys
Tarybos posėdis įvyko 2017 m. sausio 26 d., pradžia 10.00 val., pabaiga 12.00 val.
Posėdžio pirmininkas – Antanas Pocius, Savivaldybės mero pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Gintarė Čiūraitė, Kanceliarijos skyriaus vyriausioji specialistė.
Į Savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai. Posėdyje dalyvavo 24 nariai (sąrašas pridedamas),
kviesti asmenys (sąrašas pridedamas).
A. Pocius informuoja, kad posėdyje dalyvauja Vyriausybės atstovė Panevėžio apskrityje
Kristina Nakutytė.
Darbotvarkės aptarimas.
K. A. Budrys prašo suteikti informacijos apie Specialiųjų tyrimų tarnybos vykdomą tyrimą
Panevėžio rajono savivaldybėje.
A. Pocius pastebėjo, kad visa informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos vykdomą tyrimą
buvo skelbiama žiniasklaidoje, papildomos informacijos Savivaldybė neturi.
J. Katinas kreipiasi į VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos darbuotojas ir prašo
suteikti informacijos, kodėl yra mažinami gydytojų, bendros praktikos slaugytojų ir kt. etatai
Panevėžio rajono kaimuose.
A. Pocius siūlo informaciją į J. Katino pasiteiravimą atidėti prie klausimo, kuris yra susijęs su
bendruomenės sveikata.
Tarybos nariams pritarus J. Katino pasiteiravimas atidedamas prie kito klausimo.
A. Pocius pažymėjo, kad siūloma įtraukti papildomą klausimą į darbotvarkę „Dėl sutikimo
perimti valstybės turtą“, kadangi klausimas nebuvo pristatytas visuose komitetuose, nes raštas gautas
2017 m. sausio 19 d.
A. Pocius siūlo iš darbotvarkės išbraukti 14 klausimą „Dėl Vaikų ir mokinių dalykinių
olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir finansavimo nuostatų patvirtinimo“, kadangi
šiuo klausimu yra įvairių nuomonių, nesklandumų.
Prieštaraujančių nėra.
NUTARTA. Bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-135
„Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-246 „Dėl VšĮ
Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“
pakeitimo“ pakeitimo.
2. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. T-158 „Dėl
Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-245 „Dėl VšĮ
Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“
pakeitimo“ pakeitimo.
3. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-136
„Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl VšĮ
Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudėties ir darbo reglamento
patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo.
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4. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-135
„Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimo.
5. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2016 metų veiklos
ataskaitos patvirtinimo.
6. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos lėšų naudojimo prioritetų patvirtinimo.
7. Dėl Panevėžio rajono Garbės piliečio vardo suteikimo.
8. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės studijų rėmimo komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos
patvirtinimo.
9. Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, skaičiaus Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje nustatymo.
10. Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1CPVA-R-908 priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“.
11. Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo
didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“.
12. Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių
energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonę „Pėsčiųjų ir dviračių takų
rekonstrukcija ir plėtra“.
13. Dėl 2017 m. kultūros centrų pagrindinių renginių sąrašo patvirtinimo.
14. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 20 d. sprendimo Nr.T-111
,,Dėl Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
15. Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T-211 „Dėl Savivaldybės
tarybos 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkaus
ir vidutinio verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo.
16. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų I pusmečio viešųjų darbų programos
patvirtinimo.
17. Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir
kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo.
18. Dėl nepriklausomo audito atlikimo Viešojoje įstaigoje Velžio komunaliniame ūkyje.
19. Dėl turto nurašymo.
20. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir keitimo.
21. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.
22. Informacija apie Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto projektą.
23. Informacija apie Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos
įgyvendinimą.
24. Informacija apie 2016 m. kultūros centrų ir meno darbuotojų atestavimo rezultatus.
25. Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai.
1. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo
Nr. T-135 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-246
„Dėl VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų
patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimas.
Pranešėja R. Valantinienė, savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė), informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
V. Grigienė klausia, kodėl nebuvo pakeisti įkainiai anksčiau, jeigu Sveikatos draudimo
įstatymas įsigaliojo nuo 2016 m. liepos 1 d. Taip pat paminėjo, kad slaugos ir palaikomojo gydymo
įkainiai nustatyti 2015 m. sveikatos ministro įsakyme. Pažymėjo, kad teisės akto nuoroda sprendimo
projekte yra neteisinga.
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R. Valantinienė sako, Savivaldybės tarybos sprendimu buvo patvirtintas įkainis 17,38 Eur, o
dabar 26,22 Eur. O kodėl nebuvo įkainiai pakeisti anksčiau ir nebuvo taikyti pusę metų, siūlo
pakomentuoti VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos atstovams.
V. Grigienė pastebėjo, kad ne tuo teisės aktu vadovaujamasi mokamų paslaugų įkainiams
nustatyti. 2014 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-916 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų
sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“
pakeitimo“. Įsakymu, kuriuo remiatės, nustatyti įkainiai iš Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto.
V. Januškienė sako, metų pradžioje buvo sudarytos sutartys su pacientais „Dėl slaugos
paslaugų teikimo“ ir buvo nuspręsta sutarčių nekeisti iki metų pabaigos.
V. Grigienė cituoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 14 d.
įsakymą Nr. V-768 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 27 d.
įsakymo Nr. V-1145 „Dėl aktyviojo gydymo stacionarinėms paslaugoms nepriskiriamų asmens
sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašų ir slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų ir jų bazinių
kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Įsakyme kalbama ne apie mokamas paslaugas, siūlo
vadovautis pagrįstais teisės aktais.
V. Kuliešienė sako, komitete buvo paaiškinta, kad slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas
pacientas gali gauti ne daugiau kaip 120 d. per kalendorinius metus, finansuojamas iš Privalomojo
sveikatos draudimo fondo. Nepaisant to, pacientas esant poreikiui gali naudotis teikiama paslauga
neribojant jų teikimo trukmės, sumokant už paslaugą papildomą mokestį. Slaugos ir palaikomojo
gydymo paslaugos įkainis buvo nustatytas 17,38 Eur, kadangi įkainis nebeatitiko Teritorinės ligonių
kasos nustatyto dydžio, paslaugos įkainis didinamas iki 26,22 Eur, remiantis Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro įsakymu.
V. Grigienė cituoja Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 11 straipsnio
2 dalies 2 punktą, kad mokamas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias jų
gavėjai (juridiniai ir fiziniai asmenys) privalo sumokėti, tvirtina Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerija. O Savivaldybės steigėjai nustato ne sveikatos priežiūros paslaugų įkainius.
A. Pocius kreipiasi į I. Kulikauskienę, Juridinio skyriaus vedėją, ir prašo pakomentuoti.
I. Kulikauskienė sako, sprendimo projektas buvo suderintas su Juridiniu skyriumi ir
vyriausiąja specialiste (kalbos tvarkytoja), sprendimo projektas yra teisiškai pagrįstas.
V. Grigienė kreipiasi į I. Kulikauskienę ir pažymi, kad Juridinio skyriaus vedėja yra atsakinga
už skyriaus darbuotojų juridinę atsakomybę ir priimamų sprendimų teisingumą, todėl sprendimo
projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktus. Siūlo Tarybos nariams nebalsuoti už šį
sprendimo projektą ir atidėti, nes neatitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų.
J. Kaušakys siūlo atidėti sprendimo projektą iki teisės aktų pagrįstumo išaiškinimo.
A. Pocius siūlo VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos, VšĮ Krekenavos pirminės
sveikatos priežiūros centro atstovams ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Juridinio
skyriaus darbuotojams dar kartą peržiūrėti teisės aktus ir sprendimo projektą teikti kitame Tarybos
posėdyje. Siūlo pirmo ir antro klausimo sprendimo projektų svarstymus atidėti.
R. Trota pritaria ir siūlo dar kartą išanalizuoti teisės aktus ir sprendimo projektą atidėti.
Balsavimas skelbiamas dėl sprendimo projekto atidėjimo.
NUTARTA. Sprendimą „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio
28 d. sprendimo Nr. T-135 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d.
sprendimo Nr. T-246 „Dėl VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos teikiamų atlygintinų
paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ atidėti.
Balsavo: už – 23, prieš – 1.
2. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 2 d. sprendimo
Nr. T-158 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-245
„Dėl VšĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų
patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimas.
Pranešėja R. Valantinienė, savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė), informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
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A. Pocius pažymi, kad sprendimo projektas remiasi tokiais pat teisės aktais, kaip ir pirmas
sprendimo projektas, todėl siūlo sprendimo svarstymą atidėti.
Balsavimas skelbiamas dėl sprendimo projekto atidėjimo.
NUTARTA. Sprendimą „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 2 d.
sprendimo Nr. T-158 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimo
Nr. T-245 „Dėl VšĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų
kainų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ atidėti.
Balsavo: už – 23, prieš– 1.
3. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr.
T-136 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl
VšĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudėties ir darbo reglamento
patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimas.
Pranešėja R. Valantinienė, savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė), informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-1 pridedamas).
Balsavo: už – 24 balsai.
4. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr.
T-135 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimas.
Pranešėja R. Valantinienė, savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė), informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
J. Katinas teikia pastabą, kad sprendimo projekto pristatymas nėra išsamus, pažymėjo, kad dėl
objektyvių priežasčių negalėjo dalyvauti komiteto posėdyje ir susipažinti su teikiamu sprendimo
projektu.
A. Pocius siūlo dalyvauti kitų komitetų posėdžiuose, nesant galimybei dalyvauti savo
komitete.
E. Lunskis sako, Savivaldybės tarybos nariai dirba pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą
reglamentą, jeigu kyla klausimų dėl svarstomo sprendimo projekto Tarybos posėdžio metu,
kiekvienas Tarybos narys turi teisę užduoti klausimus pranešėjui. Taip pat pažymėjo, kad esant
sprendimų projektų pakeitimams po komitetų posėdžių, Tarybos nariai yra informuojami apie
pasikeitimus pristatymo metu.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-2 pridedamas).
Balsavo: už – 24 balsai (23 Tarybos nariai balsavo elektroniniu būdu, Tarybos narys
D. Tumas balsavo ranka).
5. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos
2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimas.
Pranešėja R. Valantinienė, savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė), informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
Angelė Narbutienė 10.35 val. išėjo iš posėdžių salės.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-3 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai (22 Tarybos nariai balsavo elektroniniu būdu, Tarybos narys
D. Tumas balsavo ranka).
6. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės 2017 m. visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetų patvirtinimas.
Pranešėja R. Valantinienė, savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė), informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-4 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai (22 Tarybos nariai balsavo elektroniniu būdu, Tarybos narys
D. Tumas balsavo ranka).
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Po balsavimo A. Pocius suteikia žodį VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos
atstovams, kodėl yra mažinami gydytojų, bendrosios praktikos slaugytojų ir kt. etatai Panevėžio
rajono kaimuose.
D. Pajėdienė sako, praėjusiais metais pirminės sveikatos priežiūra Panevėžio rajono
savivaldybės poliklinikoje buvo nuostolinga 57,0 tūkst. Eur, šiais metais – 48,0 tūkst. Eur. Todėl
Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika peržiūrėjo darbo krūvius ir mokamus atlyginimus. Smilgių
bendrosios praktikos kabinetas yra nuostolingas daug metų, šiais metais nuostoliai siekia 16,0 tūkst.
Eur. Smilgių k. buvo išlaikomas 1 etatas odontologo, nors priklauso 0,45 etato, o šeimos gydytojas
dirbo 1 etato krūviu, nors šeimos gydytojo atlyginimas nepriklauso nuo etato skaičiaus, o priklauso
nuo prisirašiusių gyventojų skaičiaus. Šeimos gydytoja pareiškė norą atsisakyti viso darbo krūvio ir
susimažino etatą pagal gyventojų skaičių, o odontologo dalis etato buvo perkelta į Panevėžio rajono
savivaldybės polikliniką.
D. Juodelienė klausia, o kaip su bendrosios praktikos slaugytojais.
D. Pajėdienė sako, įstaiga negali išlaikyti bendrosios praktikos slaugytojų kelių etatų.
2 bendrosios praktikos slaugytojos dirbo 1,75 etato krūvio, buvo priimtas sprendimas vieną iš
slaugytojų perkelti į Panevėžio rajono savivaldybės polikliniką, tačiau praėjusiais metais slaugytoja
pareiškė norą išeiti.
D. Juodelienė klausia, ar yra pavaduojantis žmogus slaugytojos ligos ar atostogų metu.
D. Pajėdienė sako, niekas nevaduoja slaugytojos ligos ar atostogų metu, įstaiga negali turėti
papildomo slaugytojo.
D. Juodelienė klausia, o jeigu gyventojas suserga atokiame kaime, kaip elgiamasi tokioje
situacijoje.
D. Pajėdienė sako, gyventojas kviečia greitąja medicinos pagalbą.
J. Katinas sako, jeigu yra naikinami medicinos punktai kaimuose, tada turėtų būti aiškiai
nurodyta, kuo yra pakeičiama.
J. Kaušakys sako, Smilgių k. bendrosios praktikos slaugytojos darbo krūvio sumažinimo
priežastis buvo teisingai išaiškinta, nebuvo krūvio pagal gyventojų skaičių.
V. Grigienė sako, sveikatos įstaigos, teikiančios sveikatos priežiūros paslaugas, yra ne pelno
siekiančios organizacijos. Įstaigų misija yra teikti sveikatos priežiūros prieinamas ir modernias
paslaugas. Taip pat įstaigos veikla turi būti rentabili, kad veikla būtų rentabili ir paslaugos kokybiškos,
turi būti struktūrizuotos išlaidos. Kreipiasi į vyr. buhalterę ir klausia, kiek yra nukreipiama lėšų
sveikatos priežiūrai teikti, jų personalo išlaidų, prašo įvardinti atleistus iš administracijos asmenis,
kurie neteikia sveikatos priežiūros paslaugų.
A. Pocius sako, buvo prašyta pateikti informaciją, ir informacija buvo pateikta, prašo baigti
diskusijas ir siūlo susitarti, kokia forma bus aptarti kiti klausimai.
D. Juodelienė klausia, ar galima pateikti klausimus raštu įstaigai ir tikėtis atsakymų.
A. Pocius sako, žinoma.
E. Lunskis sako, pirmi du klausimai buvo atidėti dėl teisės aktų pagrįstumo. Šiuo atveju
įstaigos vadovė, kuri atsakinga už įstaigos veiklą, už finansinius rezultatus, taip pat vadovaujasi teisės
aktais. Dėl etatų krūvio – kiekvienas etatas turi priskirtas normas, t. y., kiek pagal gyventojų skaičių
skiriama etato krūvio. Smilgių k., Ramygala, Naujamiesčio mstl., Berčiūnų k. bendrai įvertinus etatų
skaičių dirba 23 darbuotojai, o pagal etatų normas priklauso 12.
V. Grigienė sako, atkreipiant dėmesį į teisės aktus, savivaldai reglamentuota užtikrinti
tinkamas sveikatos priežiūros paslaugas Panevėžio rajone. Šiuo atveju, jeigu įstaiga nesugeba surasti
finansinių šaltinių, tinkamų užtikrinti veiklą, steigėjo prievolė surasti finansinių šaltinių, kad veikla
būtų tinkama. Komiteto metu buvo pasakyta, kad kai buvo kalbėta apie formalius krūvius, Panevėžio
rajono gyventojai už aptarnavimą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto gauna didesnį
finansavimą, ir tos lėšos pagal galiojančius teisės aktus turi būti nukreiptos sistemos finansavimui
vietoje.
A. Narbutienė 10.55 val. grįžo į posėdžių salę.
R. Trota sako, Stebėtojų tarybos susitikime Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje buvo
kalbėta apie biudžetą, pastebėtas lėšų trūkumas, todėl buvo svarstyta apie kompiuterių nuomą,
laboratorijos paslaugų atsisakymas, klausimas dėl medicinos punktų nebuvo pateiktas.
A. Pocius sako, šis klausimas dar bus svarstomas ateityje ir priimami sprendimo būdai.
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7. SVARSTYTA. Panevėžio rajono Garbės piliečio vardo suteikimas.
Pranešėjas A. Pocius, Savivaldybės mero pavaduotojas, informuoja apie sprendimo projektą.
Siūlo pritarti.
O. Dirsė 11.00 val. išėjo iš posėdžių salės.
K. A. Budrys klausia, ar Edrund Olaisen dalyvaus iškilmingajame posėdyje vasario 16 d.
E. Lunskis sako, Edrund Olaisen buvo informuota apie kandidatūros teikimą, laukia
Savivaldybės tarybos sprendimo, preliminariai pažadėjusi dalyvauti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-5 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai.
8. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės studijų rėmimo komisijos 2016 metų veiklos
ataskaitos patvirtinimas.
Pranešėjas A. Pocius, Savivaldybės mero pavaduotojas, informuoja apie sprendimo projektą.
Pažymi, kad Tarybos narių prašymu buvo priimtas sprendimas pateikti informaciją dėl asmens
duomenų teikimo tretiesiems asmenims ir tam tikromis pastabomis kiekvienam Tarybos nariui. Siūlo
pritarti.
O. Dirsė 11.05 val. grįžo į posėdžių salę.
V. Grigienė kreipiasi į Juridinio skyriaus vedėją ir klausia, kokie įvyko pakeitimai, kad asmens
duomenų apsaugos įstatymas leidžia susipažinti su studentų sąrašu Tarybos nariams, nes anksčiau
nebuvo galima.
I. Kulikauskienė sako, anksčiau buvo reikalaujama skelbti duomenis viešai, o su duomenimis
tiek, kiek yra susiję su projektu, yra leidžiama susipažinti Tarybos nariams.
A. Pocius pritaria ir pastebi, kad trejus metus buvo reikalaujama skelbti informaciją viešai,
šiuo metu yra pateikiama medžiaga susipažinti Tarybos nariams, kuri nėra skelbiama viešai.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-6 pridedamas).
Balsavo: už – 24 balsai.
9. SVARSTYTA. Didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, skaičiaus Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje nustatymas.
Pranešėja S. Venslavičienė, Personalo administravimo skyriaus vedėja, informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
J. Katinas džiaugiasi, kad buvo išgirstas prašymas didinti socialinių darbuotojų etatus. Taip
pat informuoja, kad Liberalų sąjūdžio frakcija turi pasiūlymų, kaip būtų galima palengvinti medicinos
darbuotojų darbą.
A. Pocius sako, kad ne tik Liberalų sąjūdžio, bet ir kitos partijos prisidėjo prie socialinių
darbuotojų etatų didinimo.
D. Juodelienė sako, gaila, kad prie šio klausimo nėra A. P. Paškevičienės, Socialinės paramos
skyriaus vedėjos, kuri galėtų pasakyti nuomonę, kiek pagerės situacija, nes tenka išgirsti skundų dėl
kai kurių socialinių darbuotojų darbo.
E. Lunskis prašo tiesiogiai informuoti apie gaunamus skundus dėl socialinio darbuotojų darbo.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-7 pridedamas).
Balsavo: už – 24 balsai.
10. SVARSTYTA. Pritarimas projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
08.2.1-CPVA-R-908 priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“.
Pranešėja M. Bražėnienė, Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja, informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
V. Grigienė klausia, ar kitos priemiesčio gyvenvietės, kaip Dembavos k., negalėjo būti
įtrauktos į projektą.
M. Bražėnienė sako, yra specialieji priemonės reikalavimai pagal aprašą. Pagal šią priemonę
yra įgyvendinami 4 gyvenvietėse – Ramygala, Krekenava, Velžio k., Piniava. Dembava neatitiko
specialiojo kriterijaus dėl per didelio gyventojų pajamų dydžio.
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NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-8 pridedamas).
Balsavo: už – 24 balsai.
11. SVARSTYTA. Pritarimas projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių
potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros
tobulinimas“.
Pranešėja M. Bražėnienė, Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja, informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
J. Katinas sako, ar nebūtų verta įsteigti Muzikos mokyklos filialą šiaurinėje pusėje
(Tiltagaliuose, Paįstryje) Panevėžio rajone, planuojant biudžetą.
A. Pocius pastebėjo, kad nebėra draudimo lankyti Panevėžio muzikos mokyklos Panevėžio
mieste, tačiau tai yra svarstytinas klausimas.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-9 pridedamas).
Balsavo: už – 24 balsai.
12. SVARSTYTA. Pritarimas projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių
energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonę „Pėsčiųjų ir dviračių takų
rekonstrukcija ir plėtra“.
Pranešėja M. Bražėnienė, Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja, informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-10 pridedamas).
Balsavo: už – 24 balsai.
13. SVARSTYTA. 2017 m. kultūros centrų pagrindinių renginių sąrašo patvirtinimas.
Pranešėjas A. K. Rimkus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, informuoja apie
sprendimo projektą ir pristato siūlomus pakeitimus sprendimo projekte. Informuoja, kad buvo gautos
Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnybos rekomendacijos tvirtinti kultūros centrų renginių
sąrašą, o lėšas numatyti pagrindiniame biudžete prie kultūros centrų, kuris bus priimtas vasario 23 d.
Siūlo pritarti.
V. Grigienė klausia, kuo buvo vadovaujamasi skirstant lėšas pagrindiniams renginiams
kultūros centrams. Domisi, kodėl didžiosios seniūnijos ir jų kultūros centrai gavo mažesnes lėšas
negu mažesniųjų seniūnijų kultūros centrai.
A. K. Rimkus sako, sprendimo projektą rengė Panevėžio rajono kultūros darbuotojų taryba.
Rengiant renginių sąrašą buvo atsižvelgta į kultūros centrų galimybes, patirtį.
L. Kairytė sako, sprendimo projektą rengė Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, o Panevėžio
rajono kultūros darbuotojų taryba svarstė pateiktą informaciją. Pirmiausia buvo atsižvelgta į kultūros
centrų poreikį ir renginius. Lėšos yra skirtingos, nes kultūros centrų renginiai yra skirtingi tiek pagal
poreikį, tiek pagal renginio dydį.
V. Grigienė sako, kuo skiriame mažiau lėšų, tuo mažiau renginių vyksta, ir dėl šios priežasties
veikla tampa mažiau matoma, gyventojai mažiau žino, poreikis mažėja.
R. Vilys sako, kultūros centrai vietiniams renginiams rengti gauna lėšų per biudžetą. Didieji
renginiai turi didesnių lėšų sąnaudų nei mažieji renginiai.
D. Juodelienė domisi, su kuo buvo derintas lėšų poreikis, kiek gali kainuoti „Nevėžio
akordai“, vykstantys Dembavoje.
R. Vilys sako, kiekvienas kultūros centras parengė preliminarų renginių sąrašą su sąnaudomis.
J. Katinas sako, svarstant kultūros centrų lėšų poreikį renginiams, turi būti atsižvelgta į
gyventojų skaičių.
L. Kairytė kreipiasi į J. Katiną ir siūlo atvykti į renginius, vykstančius Panevėžio rajone, tam,
kad pamatytų, kiek daug renginių vyksta Panevėžio rajone.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-11 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai, susilaikė – 1.
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14. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 20 d. sprendimo
Nr.T-111 ,,Dėl Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios.
Pranešėjas A. K. Rimkus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-12 pridedamas).
Balsavo: už – 24 balsai (23 Tarybos nariai balsavo elektroniniu būdu, Tarybos narys
K. A. Budrys balsavo ranka).
15. SVARSTYTA. Savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T-211 „Dėl
Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Panevėžio rajono
savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimas.
Pranešėja A. Čiegytė, Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja, informuoja apie
sprendimo projektą. Informuoja, kad Biudžeto, ekonomikos ir investicijų komiteto narių pasiūlymai
bus teikiami Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisijai. Siūlo pritarti.
E. Kubilius sako, komitete buvo svarstyta padidinti Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo
sumas.
A. Čiegytė sako, pasiūlymas buvo Lietuvos Respublikos teritorijoje skirti 800 Eur, o už
Lietuvos Respublikos teritorijos – 1 200 Eur. Komiteto posėdžio metu pateikti pasiūlymai bus
teikiame Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisijai.
E. Kubilius siūlo įrašyti iki 50 proc. kompensuojamų išlaidų, bet ne daugiau kaip tam tikra
suma.
A. Pocius siūlo Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisijai apsvarstyti dar kartą šį
pasiūlymą, o dabar balsuoti už siūlomą sprendimo projektą.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-13 pridedamas).
Balsavo: už – 24 balsai (23 Tarybos nariai balsavo elektroniniu būdu, Tarybos narys
K. A. Budrys balsavo ranka).
Po balsavimo V. Kuliešienė kreipiasi į Tarybos narius ir siūlo teikti raštu pasiūlymus Smulkaus
ir vidutinio verslo rėmimo komisijai.
A. Pocius pritaria V. Kuliešienės nuomonei ir skatina Tarybos narius teikti siūlymus
komisijoms, o nelaukti Savivaldybės tarybos posėdžių.
16. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų I pusmečio viešųjų darbų
programos patvirtinimas.
Pranešėja A. Čiegytė, Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja, informuoja apie
sprendimo projektą ir pristato siūlomus pakeitimus sprendimo projekte. Informuoja, kad derindami
sprendimo projektą su Panevėžio teritorinės darbo biržos finansinėmis galimybėmis, teikiama
pataisyta programa. Panevėžio teritorinė darbo birža prie viešųjų darbų pusmečio įgyvendinimo
prisideda 60,0 tūkst. Eur, todėl mažinami du rodikliai, t. y. asmenų, kurie dalyvaus viešųjų darbų
projektuose, skaičius, 91 asmuo galės dalyvauti vietoje 150. Taip pat Savivaldybės planuojamas lėšų
poreikis
viešiesiems
darbams
72,4
tūkst.
Eur,
mažinama
iki
43,9 tūkst. Eur. Siūlo pritarti ir balsuoti su pakeitimais.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-14 pridedamas).
Balsavo: už – 24 balsai.
Po balsavimo J. Katinas klausia, ar yra bedarbių sumažėjimas, kad mažinami viešieji darbai
nuo 2017 m. liepos 1 d. Siūlo Savivaldybės tarybos vardu kreiptis į Lietuvos savivaldybių asociaciją.
A. Pocius sako, neaišku, ar ši tvarka įsigalios nuo 2017 m. liepos 1 d. Kai bus aišku, kad ši
tvarka įsigalios, neatmetama galimybė kreiptis su Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnybos
pagalba.
17. SVARSTYTA. Viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės
nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimas.
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Pranešėja A. Čiegytė, Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja, informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-15 pridedamas).
Balsavo: už – 24 balsai.
ūkyje.

18. SVARSTYTA. Nepriklausomo audito atlikimas viešojoje įstaigoje Velžio komunaliniame

Pranešėja A. Čiegytė, Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja, informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
J. Katinas klausia, kodėl ta pati audito kompanija yra samdoma atlikti auditą.
A. Čiegytė sako, priežastys buvo vardijamos, t. y. pigesnė paslauga, taip pat tai yra
licencijuojamas veiklos auditas.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-16 pridedamas).
Balsavo: už – 24 balsai.
19. SVARSTYTA. Turto nurašymas.
Pranešėja A. Čiegytė, Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja, informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
V. Grigienė klausia, kodėl yra nurašoma pakankamai didelės vertės metalinė tvora.
A. Čiegytė sako, tvora bus išmontuojama, įtraukiama į apskaitą, o tvoros fragmentai
planuojami perduoti Ramygalos gimnazijos teritorijai aptverti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-17 pridedamas).
Balsavo: už – 24 balsai.
Po balsavimo J. Katinas klausia, kodėl buvo leidžiama tvorą nuardyti be Tarybos sprendimo.
A. Pocius sako, 500 m tvoros buvo pavogta, jos nurašyti negalima, nes vyksta teisminis
tyrimas. Todėl buvo priimtas sprendimas likusią tvorą nurašyti.
20. SVARSTYTA. Gatvių pavadinimų suteikimas ir keitimas.
Pranešėja S. Trečiokienė, Architektūros skyriaus vyriausioji specialistė, informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-18 pridedamas).
Balsavo: už – 24 balsai.
21. SVARSTYTA. Sutikimas perimti valstybės turtą.
Pranešėja A. Čiegytė, Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja, informuoja apie
sprendimo projektą. Pastebėjo, kad šis sprendimo projektas buvo pristatytas Biudžeto, ekonomikos ir
investicijų komitete, kituose komitetuose šis sprendimo projektas nebuvo svarstytas, nes raštas iš
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos su pasiūlymu perimti 6 naujus kompiuterius
buvo gautas 2017 m. sausio 19 d. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-19 pridedamas).
Balsavo: už – 24 balsai (23 Tarybos nariai balsavo elektroniniu būdu, Tarybos narys
K. A. Budrys balsavo ranka).
22. SVARSTYTA. Informacija apie Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto
projektą.
Pranešėja G. Šarkiūnienė, Finansų skyriaus vedėja, pristato informaciją (pridedama).
K. A. Budrys klausia, ar vietinės žiniasklaidos finansavimas numatomas.
E. Lunskis sako, tik tradicinių leidinių.
INFORMACIJA IŠKLAUSYTA.
23. SVARSTYTA. Informacija apie Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo
programos įgyvendinimą.
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Pranešėja M. Bražėnienė, Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja, pristato informaciją
(pridedama).
INFORMACIJA IŠKLAUSYTA.
24. SVARSTYTA. Informacija apie 2016 m. kultūros centrų ir meno darbuotojų atestavimo
rezultatus.
Pranešėjas A. K. Rimkus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, pristato informaciją
(pridedama).
INFORMACIJA IŠKLAUSYTA.
25. SVARSTYTA. Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai.
Pranešėjas Antanas Pocius, Savivaldybės mero pavaduotojas, pristato informaciją
(pridedama).
INFORMACIJA IŠKLAUSYTA.
Savivaldybės mero pavaduotojas A. Pocius pažymėjo, kad komitetų ir komisijos pirmininkai
turi pateikti Panevėžio rajono savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų veiklos ataskaitas
Savivaldybės tarybai iki 2017 m. vasario 23 d. Kviečia dalyvauti iškilmingame Tarybos posėdyje
2017 m. vasario 16 d., kuris vyks Žibartonių k., skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti
ir Panevėžio rajono Garbės piliečio vardo suteikimo ceremonijai. Taip pat informuoja, kad Tarybos
posėdis planuojamas 2017 m. vasario 23 d.
Posėdžio pirmininkas
Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotojas

Antanas Pocius

Posėdžio sekretorė

Gintarė Čiūraitė

