PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2019 m. balandžio 30 d. Nr. T1- 5
Panevėžys
Tarybos posėdis įvyko 2019 m. balandžio 25 d., pradžia 10 val., pabaiga 12.45 val.
Posėdžio pirmininkai – Panevėžio rajono rinkimų apygardos Nr. 33 komisijos
pirmininkė Lorita Mykolaitienė, Savivaldybės meras Povilas Žagunis.
Posėdžio sekretorė – Kanceliarijos skyriaus vyriausioji specialistė Vita Jareckienė.
Į Savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai. Posėdyje dalyvavo 25 Savivaldybės tarybos
nariai (sąrašas pridedamas).
Posėdžio pirmininkė Lorita Mykolaitienė sveikina visus būsimus Savivaldybės
tarybos narius bei kitus, susirinkusius į pirmą posėdį. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi, skelbia posėdžio pradžią. Kviečia posėdį pradėti
Lietuvos Respublikos himnu. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
11 straipsnio 4 dalimi, susirinkus 2019–2023 metų kadencijos Savivaldybės tarybai į pirmąjį posėdį,
konstatuoja, kad pasibaigė 2015–2019 metų Savivaldybės tarybos narių bei šios Savivaldybės
tarybos išrinktų Savivaldybės mero Povilo Žagunio ir Savivaldybės mero pavaduotojo Antano
Pociaus kadencija. Pirmo posėdžio darbotvarkę ir posėdžio vedimo tvarką siūlo aptarti ir patvirtinti
po Savivaldybės tarybos narių priesaikos. Informuoja, kad Lietuvos Respublikos vyriausioji
rinkimų komisija 2019 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. SP-171 patvirtino galutinius rinkimų
rezultatus. Vadovaujantis rinkimų rezultatais, Savivaldybės meru išrinktas Povilas Žagunis
(Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga). Vadovaujantis rinkimų rezultatais mandatai pasiskirstė taip:
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – 12 mandatų (11 Savivaldybės tarybos narių ir Savivaldybės
tarybos narys – Savivaldybės meras), Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai – 5
mandatai, Lietuvos socialdemokratų partija – 5 mandatai, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis – 2
mandatai, Darbo partija – 1 mandatas.
Panevėžio rajono savivaldybės tarybą sudaro Savivaldybės meras ir 24 Savivaldybės tarybos
nariai. Naujai išrinktoje Savivaldybės taryboje dirbs 19 Savivaldybės tarybos narių, kuriuos
Panevėžio rajono savivaldybės gyventojai išrinko jau ne pirmą kartą. 6 Savivaldybės tarybos nariai
šį darbą dirbs pirmą kartą. Naujai išrinkta Savivaldybės taryba savo veiklą vykdys
2019–2023 metais. Remdamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 22 straipsniu,
paaiškina Savivaldybės tarybos nario priesaikos priėmimo tvarką ir pakviečia Savivaldybės tarybos
narius prisiekti. Prisiekusiems ir pasirašiusiems vardinį priesaikos lapą Savivaldybės tarybos
nariams įteikia savivaldybės tarybos nario pažymėjimus.
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius E. Lunskis jiems įteikia
Savivaldybės tarybos nario ženkliukus.
Bendruomenių sąjungos pirmininkas K. Binkis įteikia Savivaldybės merui regalijas. Garbės
pilietė Valerija Bartulienė skaito rašytinius sveikinimus Savivaldybės merui.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovė Kristina Nakutytė sveikina Savivaldybės merą bei
Savivaldybės tarybos narius.
Naująją Panevėžio rajono savivaldybės tarybą pasveikino Panevėžio prekybos, pramonės ir
amatų rūmų prezidentas Sigitas Gailiūnas ir generalinis direktorius Visvaldas Matkevičius.
Savivaldybės merą sveikina Savivaldybės tarybos nariai, savivaldybės administracijos
darbuotojai, seniūnų atstovai, bendruomenių sąjunga, Socialdemokratų partija, Panevėžio rajono
kultūros centrų atstovai, vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
Žodis suteikiamas Savivaldybės merui.
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Savivaldybės meras dėkoja visiems, džiaugiasi ir mano, kad bendri darbai, bendri
sprendimai atsilieps ateityje. Džiaugiasi, kad praėjusios kadencijos Savivaldybės taryba dirbo
kompetentingai. Visi Savivaldybės tarybos sprendimai buvo sėkmingai parengti, nė vienas nebuvo
apskųstas teismui. Tardamas baigiamąjį padėkos žodį, linki susikaupti ateities darbams.
Pirmininkavimas perduodamas Savivaldybės merui Povilui Žaguniui.
Darbotvarkės aptarimas ir patvirtinimas.
Vieši pareiškimai dėl Savivaldybės tarybos narių vienijimosi į frakcijas.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Nuolatinės balsų skaičiavimo komisijos sudarymo.
2. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Eugenijaus Lunskio
atleidimo iš pareigų ir pavedimo jam eiti Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tol, kol
bus paskirtas Savivaldybės administracijos direktorius naujai kadencijai.
Savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo procedūra.
Savivaldybės meras iš išrinktų Savivaldybės tarybos narių siūlo Savivaldybės mero
pavaduotojo kandidatūrą.
Kandidato sutikimas balotiruotis, prisistatymas.
Klausimai ir atsakymai į klausimus.
Kandidato baigiamasis žodis.
3. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo slapto balsavimo
biuletenio pavyzdžio patvirtinimo.
4. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo.
Savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo procedūra.
Savivaldybės meras teikia Savivaldybės administracijos direktoriaus kandidatūrą.
Kandidato sutikimas balotiruotis, prisistatymas.
Klausimai ir atsakymai į klausimus.
Kandidato baigiamasis žodis
5. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo slapto balsavimo
biuletenio pavyzdžio patvirtinimo.
6. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo.
7. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mero ir savivaldybės mero pavaduotojo darbo
užmokesčio nustatymo.
8. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės
tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo.
P. Žagunis skaito viešus pareiškimus dėl Savivaldybės tarybos narių vienijimosi į frakcijas
(sąrašas pridedamas).
1. SVARSTYTA. Nuolatinės balsų skaičiavimo komisijos sudarymas.
Pranešėjas P. Žagunis informuoja apie sprendimo projektą. Pagal Savivaldybės tarybos
reglamento 48.1 papunktį prieš pradedant svarstyti sprendimų projektus Savivaldybės tarybos
sprendimu sudaroma Nuolatinė balsų skaičiavimo komisija, į kurią įeina po vieną atstovą nuo
rinkimus laimėjusios partijos. Nuolatinė balsų skaičiavimo komisija išsirenka komisijos pirmininką
ir pirmininko pavaduotoją. Į nuolatinę balsų skaičiavimo komisiją yra pasiūlyti šie Savivaldybės
tarybos nariai: D. Dirsė – Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, J. Kaušakys – Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjunga, J. Masiokas – Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys ir demokratai, A. Morkvėnas –
Darbo partija, R. Pranys – Lietuvos socialdemokratų partija.
Visi Savivaldybės tarybos nariai vienbalsiai pritaria Savivaldybės mero pristatytiems
nuolatinės balsų skaičiavimo komisijos nariams.
Nuolatinės balsų skaičiavimo komisijos nariai išeina iš didžiosios salės išsirinkti komisijos
pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir sekretoriaus. Grįžęs Balsų skaičiavimo komisijos
pirmininkas supažindina su komisijos protokolu Nr. 1, paminėdamas, kad komisijos pirmininku
išrinktas J. Kaušakys, komisijos pirmininko pavaduotojas – J. Masiokas, komisijos sekretorius –
D. Dirsė, nariai – A. Morkvėnas ir R. Pranys.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-84 pridedamas).
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Balsavo: už – 25 balsai.
2. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Eugenijaus
Lunskio atleidimas iš pareigų ir pavedimas jam eiti Savivaldybės administracijos direktoriaus
pareigas tol, kol bus paskirtas Savivaldybės administracijos direktorius naujai kadencijai.
Pranešėjas P. Žagunis informuoja apie sprendimo projektą.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-85 pridedamas).
Balsavo: už – 25 balsai.
Savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo procedūra.
Savivaldybės meras siūlo palaikyti teikiamą Antano Pociaus kandidatūrą 2019–2023 m.
kadencijos laikotarpiui tapti Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotoju.
Kandidatas Antanas Pocius sutinka balotiruotis, prisistato. Kreipiasi į Savivaldybės merą,
Savivaldybės tarybos narius, dėkoja už pasitikėjimą. Mano, kad praėjęs laikotarpis buvo sėkmingas,
tikisi ir toliau dirbti rajono žmonių labui. Taip pat dėkoja koalicijos partneriams, Valstiečių ir žaliųjų
sąjungai, partijos nariams. Svarbiausi klausimai Savivaldybės mero pavaduotojui yra švietimas,
kultūra, sportas, sveikata, socialiniai klausimai. Kultūros ir sveikatos srityje mano, kad svarbiausia,
jog paslauga žmogui būtu prieinama. Visą laiką reikia įvertinti galimybes. Dar kartą dėkoja
Savivaldybės merui, kuris palaiko jo kandidatūrą, dėkoja Savivaldybės tarybos nariams. Pažada,
kiek įmanoma stengtis, kad rajono žmonės pajustų ateinančios kadencijos rezultatus.
3. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo slapto
balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimas.
NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-86
pridedamas).
Balsavo: už – 25 balsai.
Skelbiama balsavimo pertrauka, kurios metu bus vykdoma Savivaldybės mero pavaduotojo
rinkimų procedūra.
J. Kaušakys, Nuolatinės balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas, supažindina su
Nuolatinės balsų skaičiavimo komisijos protokolu Nr. 2 „Dėl slapto balsavimo rezultatų skiriant
Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotoją“.
Sako, kad buvo išduoti 25 slapto balsavimo biuleteniai, atidarius urną rasti 25 slapto
balsavimo biuleteniai, negaliojančių biuletenių – 1, galiojančių – 24, už – 22 balsai.
Skelbiamas balsavimas dėl pritarimo Nuolatinės balsų skaičiavimo komisijos protokolui
Nr. 2.
NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti Nuolatinės balsavimo komisijos protokolui Nr. 2.
Balsavo: už – 25 balsai.
4. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimas.
Pranešėjas P. Žagunis informuoja apie sprendimo projektą.
NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-87
pridedamas).
Balsavo: už – 25 balsai.
Savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo procedūra.
Savivaldybės meras teikia Savivaldybės tarybai svarstyti Eugenijaus Lunskio kandidatūrą į
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybę.
Kandidatas Eugenijus Lunskis sutinka balotiruotis, prisistato. Kreipiasi į Savivaldybės merą,
Savivaldybės tarybos narius, dėkoja už suteiktą galimybę stovėti prieš Savivaldybės tarybos narius,
Savivaldybės merą ir pretenduoti į Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas,
neatsižvelgiant į tai, kokie bus balsavimo rezultatai. Pristato planuojamus darbus, nes yra žinoma
visa sistema, prioritetai, patvirtinti planai, pasirašytos sutartys ir Savivaldybės tarybos kadencijos
laikotarpiu pagrindinės kryptys yra aiškios. Ateinančio laikotarpio iššūkiai – europinis laikotarpis,
gaunamas finansavimas iš Valstybės investicijų programos, Kelių direkcijos, pasikeitęs
reglamentavimas, sistemų pasikeitimas, socialinė ir švietimo sritys, efektyvus turto valdymas. Visos
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šios sritys yra aptariamos Savivaldybės tarybos sprendimais, pagal teikiamus sprendimo projektus.
Labai svarbus kryptingas visos savivaldybės administracijos darbas. Naudodamasis proga padėkoja
savivaldybės administracijos darbuotojams, su kuriais dirbo praėjusius ketverius metus, su kuriais
buvo pasiekti rezultatai ir su kuriais nustatė ateities plėtros kryptis ir planuojamus darbus.
D. Juodelienė teiraujasi, ar ir toliau Savivaldybės administracijos direktorius ketina dirbti
vienas.
E. Lunskis atsako, kad pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą savivaldybės administracijos
struktūrą Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybė yra patvirtinta.
Asmeniniu požiūriu yra geriau dirbti komandoje.
O. Dirsė primena apie buvusį nesutarimą dėl nesuteiktų patalpų. Rajono savivaldybėje
nebuvo galima susitikti su Seimo nariu registruotoms visuomeninėms organizacijoms. Buvo
prašoma darbotvarkės. Domisi, ar nepasikeitė nuomonė ir ar tai teisėta.
E. Lunskis sutinka, kad buvo toks epizodas, kai buvo prašoma darbotvarkė, kai vyko
Jaunųjų ūkininkų sąjungos pasitarimas. Visada yra pasisakoma už nuomonių įvairovę. Bet kokiu
atveju šios patalpos yra savivaldybės administracijos, ir yra teisė arba suteikti, arba nesuteikti
patalpų, neatsižvelgiant į įsitikinimus.
K. A. Budrys teiraujasi, ar bus rodoma iniciatyva dėl seniūnijų teritorijų ribų peržiūrėjimo.
E. Lunskis atsako, kad artimiausiu darbų sąraše seniūnijų ribų keitimas nėra numatomas,
šiuo metu pradėtas specialaus plano pagal gyvenamųjų vietovių ribų nustatymą derinimo procedūra.
Tai yra techniniai dalykai, o ne seniūnijų ribų perbraižymas.
Tardamas baigiamąjį žodį, dar kartą dėkoja už suteiktą galimybę praleisti ketverius metus
atliekant išties didelius ir reikšmingus darbus, kurie paveikė tikrai ne vieną bendruomenę, ne vieną
savivaldybės teritorijos gyventoją.
5. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo slapto
balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimas.
NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-88
pridedamas).
Balsavo: už – 25 balsai.
Skelbiama balsavimo pertrauka, kurios metu bus vykdoma Savivaldybės administracijos
direktoriaus rinkimų procedūra.
J. Kaušakys, Nuolatinės balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas, supažindina su balsų
skaičiavimo komisijos protokolu Nr. 3 „Dėl slapto balsavimo rezultatų skiriant Panevėžio rajono
savivaldybės administracijos direktorių“.
Sako, kad buvo išduoti 25 slapto balsavimo biuleteniai, atidarius urną rasti 25 slapto
balsavimo biuleteniai, negaliojančių biuletenių – 0, galiojančių – 25, už – 18 balsų.
Skelbiamas balsavimas dėl pritarimo Nuolatinės balsų skaičiavimo komisijos protokolui
Nr. 3.
NUTARTA. Bendru sutarimu pritari Nuolatinės balsų skaičiavimo komisijos protokolui
Nr. 3.
Balsavo: už – 25 balsai.
6. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimas.
Pranešėjas P. Žagunis informuoja apie sprendimo projektą.
NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-89
pridedamas).
Balsavo: už – 25 balsai.
7. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės mero ir Savivaldybės mero pavaduotojo
darbo užmokesčio nustatymas.
P. Žagunis prašo leisti nusišalinti nuo svarstomo projekto 1.1 papunkčio „Dėl Panevėžio
rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo“.
Balsavo: už – 16 balsų, prieš – 3, susilaikė – 1.
P. Žagunis palieka salę 12.37.
A. Pocius pristato sprendimo projektą.
NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.
Balsavo: už – 24 balsai.
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Savivaldybės meras 12.39 grįžta į salę ir tęsia pirmininkavimą, pristatydamas to paties
sprendimo antrą dalį „Dėl Savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo“.
A. Pocius prašo leisti nusišalinti nuo svarstomo projekto punkto „Dėl Savivaldybės mero
pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo“.
Balsavo: už – 24 balsai.
A. Pocius palieką salę 12.40.
P. Žagunis pristato sprendimo projektą.
NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-90
pridedamas).
Balsavo: už – 24 balsai.
A. Pocius grįžta į salę 12.42.
8. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo
valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymas.
Pranešėjas P. Žagunis informuoja apie sprendimo projektą.
D. Juodelienė teiraujasi, kokie motyvai laikyti dvi pareigybes.
P. Žagunis atsako, kad į šią pareigybę asmuo yra skiriamas Savivaldybės mero potvarkiu. Be
politinio (asmeninio) pasitikėjimo patarėjo, Savivaldybės mero darbas yra neįmanomas.
NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-91
pridedamas).
Balsavo: už – 25 balsai.
Savivaldybės meras Povilas Žagunis informuoja, kad kitas savivaldybės tarybos posėdis
planuojamas 2019 m. gegužės 3 d. 10 val.
Posėdžio pirmininkė
Panevėžio rajono rinkimų apygardos
Nr. 33 komisijos pirmininkė

Lorita Mykolaitienė

Posėdžio pirmininkas
Panevėžio rajono savivaldybės meras

Povilas Žagunis

Posėdžio sekretorė

Vita Jareckienė

