PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2017 m. rugpjūčio 28 d. Nr. T1-7
Panevėžys
Tarybos posėdis įvyko 2017 m. rugpjūčio 24 d., pradžia 10.00 val., pabaiga 11.40 val.
Posėdžio pirmininkas – Povilas Žagunis, Savivaldybės meras.
Posėdžio sekretorė – Laura Andrijauskienė, Kanceliarijos skyriaus vyriausioji specialistė.
Į Savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai. Posėdyje dalyvavo 21 narys (sąrašas pridedamas), kviesti
asmenys (sąrašas pridedamas).
P. Žagunis, Savivaldybės meras, pristato posėdyje dalyvaujantį Lietuvos Respublikos Seimo narį
Petrą Nevulį.
Darbotvarkės aptarimas.
Prieštaraujančių nėra.
NUTARTA. Bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl darbo sutarties nutraukimo su Geležių pagrindinės mokyklos direktoriumi Stanislovu
Stanulioniu. Pranešėja – Personalo administravimo skyriaus vedėja S. Venslavičienė.
2. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitos
patvirtinimo. Išvada apie Kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitą. Pranešėjos:
Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė P. Teišerskienė, Kontrolės komiteto pirmininkė Daiva
Juodelienė.
3. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl
Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Finansų
skyriaus vyriausioji specialistė L. Sunklodienė.
4. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl
Panevėžio rajono savivaldybės 2017 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo“
pakeitimo. Pranešėjas – Žemės ūkio skyriaus vedėjas V. Jakubonis.
5. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-91 „Dėl
Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Panevėžio rajono
savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo. Pranešėja
– Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vyriausioji specialistė I. Stankevičienė.
6. Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908
priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“. Pranešėja – Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus
vyriausioji specialistė I. Stankevičienė.
7. Dėl pritarimo kaimo bendruomenių projektų įgyvendinimui. Pranešėja – Investicijų ir užsienio
ryšių skyriaus vyriausioji specialistė I. Stankevičienė.
8. 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-705 priemonę „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“.
Pranešėja – Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vyriausioji specialistė I. Stankevičienė.
9. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį. Pranešėja – Ekonomikos ir turto
valdymo skyriaus vedėja A. Čiegytė.
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10. Dėl patalpų nuomos. Pranešėja – Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja A. Čiegytė.
11. Dėl turto nurašymo. Pranešėja – Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja A. Čiegytė.
12. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėja –
Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja A. Čiegytė.
13. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą. Pranešėja – Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus
vedėja A. Čiegytė.
14. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais. Pranešėja – Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus
vedėja A. Čiegytė.
15. Dėl Panevėžio rajono geriausio Metų mokytojo vardo suteikimo. Pranešėjas – Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus vedėjas A. K. Rimkus.
16. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi
2017–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo. Pranešėjas
– Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas A. K. Rimkus.
17. Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-89 „Dėl Panevėžio rajono
savivaldybės švietimo įstaigų 2017–2018 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių
patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas A. K. Rimkus.
18. Dėl kandidato siūlymo apdovanoti ženklu „Auksinės krivūlės riteris“. Pranešėja – Personalo
administravimo skyriaus vedėja S. Venslavičienė.
19. Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus
biudžetinėse įstaigose nustatymo. Pranešėja – Personalo administravimo skyriaus vedėja
S. Venslavičienė.
20. Dėl konkurso į Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ direktoriaus pareigas
organizavimo ir atrankos komisijos sudarymo. Pranešėja – Personalo administravimo skyriaus vedėja
S. Venslavičienė.
21. Dėl leidimo Aušrai Raišienei dirbti papildomą darbą. Pranešėja – Personalo administravimo
skyriaus vedėja S. Venslavičienė.
22. Dėl leidimo Vaidui Pociui dirbti papildomą darbą. Pranešėja – Personalo administravimo
skyriaus vedėja S. Venslavičienė.
23. Dėl leidimo Laimai Plančiūnienei dirbti papildomą darbą. Pranešėja – Personalo
administravimo skyriaus vedėja S. Venslavičienė.
24. Dėl leidimo Gitai Kubilienei dirbti papildomą darbą. Pranešėja – Personalo administravimo
skyriaus vedėja S. Venslavičienė.
25. Dėl leidimo Algiui Adašiūnui dirbti papildomą darbą. Pranešėja – Personalo administravimo
skyriaus vedėja S. Venslavičienė.
26. Dėl gatvių pavadinimo pakeitimo. Pranešėja – Architektūros skyriaus vyriausioji specialistė
S. Biveinienė.
27. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-163
„Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja –
Juridinio skyriaus vedėja I. Kulikauskienė.
28. Informacija apie Panevėžio rajono mokyklų pasirengimą 2017–2018 m. m. Pranešėjas –
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas A. K. Rimkus.
29. Informacija apie pasirengimą 2017–2018 metų šildymo sezonui. Pranešėjas – VšĮ Velžio
komunalinio ūkio direktorius V. Virbalas.
30. Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai. Pranešėjas –
Savivaldybės meras P. Žagunis.
1. SVARSTYTA. Darbo sutarties nutraukimas su Geležių pagrindinės mokyklos direktoriumi
Stanislovu Stanulioniu.
Pranešėja S. Venslavičienė, Personalo administravimo skyriaus vedėja, informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
J. Katinas sako, kad nuvažiavus šiandien į Geležius – tuštuma. Dėkoja direktoriui už darbą, sako,
kad reikėjo būti ambicingesniam, daugiau kalbėtis su Taryba, Geležių gyventojais, galima buvo palikti
mokyklą, nes ji atlieka ne vien tik mokymo funkciją. Retorinis klausimas, kiek pradinukų nuvažiavo į
Tiltagalius, Subačių, Karsakiškį. Suprantama, kai uždaromos mokyklos mažuose kaimeliuose, bet ne
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Ūliūnuose, Perekšliuose, Geležiuose.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-138 pridedamas).
Balsavo: už – 20 balsų, susilaikė – 1.
2. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos
ataskaitos patvirtinimas. Išvada apie Kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitą.
Pranešėja P. Teišerskienė, Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė, informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
Pranešėja D. Juodelienė, Kontrolės komiteto pirmininkė teikia išvadą. Sako, kad Kontrolės
komiteto posėdyje buvo pasakyta pastabų dėl keleto pasikartojančių problemų (savivaldybės
automobilių ir seniūnijų transporto, rekomendacijų įgyvendinimo apibendrinimo bei rezultatų teikimo ir
aptarimo Kontrolės komitete), ataskaitai buvo pritarta.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-139 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
3. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo
Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.
Pranešėja L. Sunklodienė, Finansų skyriaus vyriausioji specialistė, informuoja apie sprendimo
projektą. Siūlo pritarti.
P. Žagunis papildo, kad Rugsėjo 1-osios išvakarėse paaiškėjo, jog trūksta suolų, siūlo pritarti
papildomam 1 000 eurų skyrimui Velžio gimnazijai.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-140 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
4. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 29 d. sprendimo
Nr. T-76 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017 m. melioracijos prioritetinių darbų programos
patvirtinimo“ pakeitimas.
Pranešėja V. Jakubonis, Žemės ūkio skyriaus vedėjas, informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo
pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-141 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
Po balsavimo J. Katinas sako, kad per mažai projektų, net Pasvalys aplenkia, Žemės ūkio skyriui
reikia daugiau padirbėti. P. Žagunis sako, kad žemdirbiai yra remiami, pridedant 5 % prie savų lėšų, bet
tenka įtikinėti žemės ūkio naudotojus, kad dalyvautų, nėra blogai.
5. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 4 d. sprendimo
Nr. T-91 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl
Panevėžio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“
pakeitimas.
Pranešėja I. Stankevičienė, Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vyriausioji specialistė,
informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
J. Katinas klausia, dėl kokių projektų keičiamas strateginis planas.
I. Stankevičienė atsako, kad ne dėl projektų, 5 programa keičiama nauja priemone.
E. Lunskis sako, kad Taryba patvirtino tvarką dėl budinčių globėjų, reikalingos tam tikros
išmokos, kad globėjai galėtų tinkamai vykdyti savo funkcijas, todėl atitinkamai taisomas strateginis
planas, kad būtų galima skirti asignavimus.
J. Katinas klausia, kiek šiandien yra globėjų.
E. Lunskis atsako, kad yra 2, dar 6 globėjus iki metų pabaigos planuojama apmokyti pagal
Socialinės paramos skyriaus informaciją.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-142 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
6. SVARSTYTA. Pritarimas projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
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investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
08.2.1-CPVA-R-908 priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“.
Pranešėja I. Stankevičienė, Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vyriausioji specialistė,
informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
R. Trota džiaugiasi, jog atnaujinamos tam tikros zonos, tam tikros vietovės. Būtų labai gerai, kad
tokių projektų būtų daugiau, kad kiekviena vietovė turėtų tokią zoną, kurioje galėtų ilsėtis tos vietovės
gyventojai.
P. Žagunis papildo, kad apskrityje tokių gyvenviečių yra daugiausia, keturios: Piniava,
Krekenava, Ramygala ir Velžys. Buvo surengta daugiau nei 10 susitikimų su Velžio gyventojais, jie
aktyviai įsitraukė į diskusijas, išklausyta jų nuomonė, tai yra pats geriausias variantas.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-143 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
7. SVARSTYTA. Pritarimas kaimo bendruomenių projektų įgyvendinimui.
Pranešėja I. Stankevičienė, Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vyriausioji specialistė,
informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
P. Žagunis džiaugiasi, kad bendruomenės aktyviai dirba, teikia paraiškas. 15 bendruomenių gavo
50 000 eurų.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-144 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
Po balsavimo J. Katinas sako, kad reikėtų finansavimą bendruomenėms skirstyti nevienodai kaip
paskatinimą.
P. Žagunis sako, kad taip ir daroma, yra diferencijuojama.
E. Lunskis sako, kad yra 2016 m. kovo 30 d. patvirtinta tvarka, pagal kurią skirstomi Tarybos
pinigai, dėl kurių sprendžia Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija, kurios vienas
iš narių yra Kazimieras Binkis, bendruomenė gali gauti nuo 350 iki 500 eurų, diferencijavimas yra.
8. 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-705 priemonę „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo
didinimas“.
Pranešėja I. Stankevičienė, Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vyriausioji specialistė,
informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-145 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
9. SVARSTYTA. Nekilnojamojo turto perdavimas pagal panaudos sutartį.
Pranešėja A. Čiegytė, Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja, informuoja apie sprendimo
projektą. Siūlo pritarti.
J. Katinas klausia, ar nebuvo pasiūlyti Mokslininkų rūmai Velžyje.
P. Žagunis atsako, kad jie jau parduoti, pavyko šiais metais.
J. Katinas klausia apie Mokslininkų rūmus Upytėje.
P. Žagunis atsako, kad ne mūsų pastatas.
D. Juodelienė klausia apie ginčą su miestu.
P. Žagunis atsako, kad ginčo nėra.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-146 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
10. SVARSTYTA. Patalpų nuoma.
Pranešėja A. Čiegytė, Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja, informuoja apie sprendimo
projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-147 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
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11. SVARSTYTA. Turto nurašymas.
Pranešėja A. Čiegytė, Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja, informuoja apie sprendimo
projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-148 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
12. SVARSTYTA. Turto perdavimas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
Pranešėja A. Čiegytė, Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja, informuoja apie sprendimo
projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-149 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
13. SVARSTYTA. Sutikimas perimti valstybės turtą.
Pranešėja A. Čiegytė, Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja, informuoja apie sprendimo
projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-150 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
Po balsavimo J. Katinas sako, kad klausimas yra apie sveikatą, tikėjosi, kad prisistatys nauji
direktoriai su savo programa, neaišku, ar yra politinis pritarimas tai programai. P. Žagunis sako, kad
pakvies.
14. SVARSTYTA. Turto perdavimas panaudos pagrindais.
Pranešėja A. Čiegytė, Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja, informuoja apie sprendimo
projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-151 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
15. SVARSTYTA. Panevėžio rajono geriausio Metų mokytojo vardo suteikimas.
Pranešėjas A. K. Rimkus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
O. Dirsė klausia, ar Mokytojų diena Velžyje bus minima.
P. Žagunis atsako, kad spręs.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-152 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
16. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio
mokymosi 2017–2018 metų veiksmų plano patvirtinimas ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus
paskyrimas.
Pranešėjas A. K. Rimkus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-153 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
17. SVARSTYTA. Savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-89 „Dėl
Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2017–2018 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo
organizavimo modelių patvirtinimo“ pakeitimas.
Pranešėjas A. K. Rimkus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-154 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
18. SVARSTYTA. Kandidato siūlymas apdovanoti ženklu „Auksinės krivūlės riteris“.
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Pranešėja S. Venslavičienė, Personalo administravimo skyriaus vedėja, informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-155 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
19. SVARSTYTA. Didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto,
skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymas.
Pranešėja S. Venslavičienė, Personalo administravimo skyriaus vedėja, informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-156 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
20. SVARSTYTA. Konkurso į Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ direktoriaus
pareigas organizavimas ir atrankos komisijos sudarymas.
Pranešėja S. Venslavičienė, Personalo administravimo skyriaus vedėja, informuoja apie
sprendimo projektą. Pabrėžia, kad po svarstymo komitetų posėdžiuose buvo gautas Švietimo ir mokslo
ministerijos raštas dėl komisijos nario teikimo, vietoje Elenos Stanienės ministerija teikia Meilę
Labeikytę. Siūlo pritarti.
P. Žagunis papildo, kad komisijoje 2 savivaldybės darbuotojai, iš viso komisijoje 6 nariai.
J. Katinas klausia apie kandidatus.
S. Venslavičienė atsako, kad informacija oficialiai teikiama tik po laimėto konkurso.
J. Katinas klausia, ar konkurso sąlygos yra viešos.
S. Venslavičienė atsako, kad taip.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-157 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
21. SVARSTYTA. Leidimas Aušrai Raišienei dirbti papildomą darbą.
Pranešėja S. Venslavičienė, Personalo administravimo skyriaus vedėja, informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
J. Katinas sako, kad įstaigos vadovas nėra stiprus, priverstinai uždarė Ūliūnų mokyklą, gavo labai
geras pareigas Dembavos progimnazijoje. Dembava yra gero miestelio užuomazga. Progimnazija turi
tapti klestinti. Yra negerai, kad didžioji dalis vaikų išvažiuoja mokytis į miestą.
R. Trota sako, kad klausimas konkretus – dėl papildomo darbo, nė vienas neturi teisės suvaržyti
kito piliečio laisvės pasirinkti dirbti papildomą darbą, teisės aktai šiuo konkrečiu atveju A. Raišienei to
nedraudžia.
J. Katinas siūlo didinti A. Raišienei atlyginimą, kad Dembavos progimnazija taptų klestinti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-158 pridedamas).
Balsavo: už – 20 balsų, susilaikė – 1.
P. Žagunis informuoja, kad į laidotuves išvyko Tarybos narys A. Pocius, posėdyje lieka
20 Tarybos narių.
22. SVARSTYTA. Leidimas Vaidui Pociui dirbti papildomą darbą.
Pranešėja S. Venslavičienė, Personalo administravimo skyriaus vedėja, informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-159 pridedamas).
Balsavo: už – 19 balsų, susilaikė – 1.
23. SVARSTYTA. Leidimas Laimai Plančiūnienei dirbti papildomą darbą.
Pranešėja S. Venslavičienė, Personalo administravimo skyriaus vedėja, informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-160 pridedamas).
Balsavo: už – 20 balsų.
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24. SVARSTYTA. Leidimas Gitai Kubilienei dirbti papildomą darbą.
Pranešėja S. Venslavičienė, Personalo administravimo skyriaus vedėja, informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-161 pridedamas).
Balsavo: už – 19 balsų, susilaikė – 1.
25. SVARSTYTA. Leidimas Algiui Adašiūnui dirbti papildomą darbą.
Pranešėja S. Venslavičienė, Personalo administravimo skyriaus vedėja, informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-162 pridedamas).
Balsavo: už – 19 balsų, susilaikė – 1.
26. SVARSTYTA. Gatvės pavadinimo keitimas.
Pranešėja S. Biveinienė, Architektūros skyriaus vyriausioji specialistė, informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-163 pridedamas).
Balsavo: už – 20 balsų.
27. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo
Nr. T-163 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimas.
Pranešėja I. Kulikauskienė, Juridinio skyriaus vedėja, informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo
pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-164 pridedamas).
Balsavo: už – 20 balsų.
Po balsavimo J. Katinas sako, kad nelygios sąlygos, labai skubotas sprendimas. Reikia apsitarti,
kad sąlygos nors kiek vienodos būtų, turėtų būti skirtas kabinetas ir opozicijai.
P. Žagunis atsako, kad sprendimas nedaug kuo susijęs su J. Katino pasisakymu, tačiau
Savivaldybės administracijos direktorius visada suteikia patalpas posėdžiams, galima rinktis merui
išvykus jo kabinete.
28. SVARSTYTA. Informacija apie Panevėžio rajono mokyklų pasirengimą 2017–2018 m. m.
Pranešėjas A. K. Rimkus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, pristato informaciją
(pridedama).
J. Katinas klausia, kiek vaikų išvažiuoja į kitas savivaldybes, kiek liks vaikų namuose rugsėjo
1 d., kurie dėl tam tikrų dalykų negalės ateiti į klases, ar dirbama dėl to su vietinėmis mokyklomis ir
seniūnijomis, ar trūksta mokytojų, ar buvo atsižvelgta į tai rengiant mokyklos direktorių ataskaitą,
klausia apie Naujamiesčio gimnazijos remontą, kiek yra klasių, kuriose yra pakeistas apšvietimas
ekonomiškomis, vaikų akių negadinančiomis lempomis.
A. K. Rimkus atsako, kad vaikai išvažiuoja į Panevėžio miestą iš tų teritorijų (Molainių,
Pažagienių), kur nėra mokyklų arba nėra tokio tipo mokyklos, tokio tipo mokyklos-darželio, tokio tipo
specialiosios mokyklos, arba nėra specializuotos sporto gimnazijos, specializuotos menų gimnazijos.
Tėvams yra didžiulis pasirinkimas Panevėžyje ir aplink Panevėžį, rajono 7 gimnazijoms yra didžiulė
konkurencija. Apgailestauja, kad Švietimo, kultūros ir sporto skyrius nepasipriešino tokiam aktyviam
bendruomenių norui turėti gimnazijas, mano, kad per daug drąsu buvo įsteigti tiek gimnazijų rajone, nes
veikla neatitinka gimnazijų reikalavimų, miestas labai konkuruoja su savo turima baze, įdirbiu ir
prestižu.
J. Katinas klausia, ar yra planas susigrąžinti nors trečdalį vaikų iš miesto.
A. K. Rimkus atsako, kad pernai į miesto mokyklas važiavo 900. Planas yra išvardytos
priemonės: mokytojai turi dirbti geriau, jiems Savivaldybės taryba turėtų apmokėti kelionę pirmyn ir
atgal. Bet yra ir atvirkštinis procesas, į Velžio gimnaziją atėjo kone geriausia pradinių klasių mokytoja
iš miesto, nes jai buvo sudarytos sąlygos, planšetiniai kompiuteriai, pažadėta šviesi ateitis.
J. Katinas klausia, ar kitais metais priemiesčiuose (Dembavoje, Berčiūnuose) bus taip pat, kaip
Velžyje.

8
P. Žagunis atsako, kad ne, nebus lygu Dembava su Berčiūnais. Ne dėl gyvenvietės grožio tėvai
renkasi mokyklą. Dembavos progimnazijoje daromos investicijos, kad vaikų ten daugėtų, jau dabar
30 vaikų daugiau nei prieš keletą metų. Pernai atidaryta papildoma grupė lopšelyje-darželyje. Svarstoma
atidaryti dar vieną grupę lopšelyje-darželyje, norint pritraukti vaikus, būtų sudaromos sąlygos nuo pat
mažumės rinktis Dembavą. Po tos rekonstrukcijos tikimasi, kad į Dembavos progimnaziją važiuos.
D. Juodelienė sako, kad ne nuo pastato priklauso.
P. Žagunis sako, kad Tarybos narių noras sudaryti sąlygas mokytojams, kad jie turėtų galimybę
būti patrauklūs nuo pastato ir savo gebėjimais galėtų pritraukti tėvus. Sako, kad Naujamiesčio mokykla
neišbraukta iš sąrašo, lempų pakeista daug. Programos yra vykdomos.
A. K. Rimkus atsako, kad mokyklų nelankantys vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota rajone,
yra išvykę į užsienį. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Diana Žukauskienė yra
atsakinga, paprašys jos asmeniškai persiųsti Tarybos nariams informaciją. Mokytojų buvo ieškoma
birželio mėnesį, dėl mokytojų problemų neturėtų būti, nebent dėl psichologų.
P. Žagunis sako, kad dėl psichologų yra problemų visoje Lietuvoje.
INFORMACIJA IŠKLAUSYTA.
29. SVARSTYTA. Informacija apie pasirengimą 2017–2018 metų šildymo sezonui.
Pranešėjas V. Virbalas, VšĮ Velžio komunalinio ūkio direktorius, pristato informaciją
(pridedama).
R. Trota klausia apie avarijų likvidavimą, nes anksčiau buvo nusiskundimų apie nevykdomus
darbus, nesudaromas sutartis. Klausia, kokia dabar situacija.
V. Virbalas atsako, kad avarijas likviduoja patys, bet tenka techniką nuomoti. Pagal galimybes
reaguojama į pranešimus, pirmiausia likviduojamos didesnės avarijos.
J. Katinas klausia, kokia strategija dėl kuro rūšies, nes buvo paminėtas modernizavimas, ar PVM
nebus problema.
P. Žagunis sako, kad savivalda mokės.
V. Virbalas atsako, kad pagrindinė kryptis – kieto kuro katilines, kūrenamas malkomis, perdaryti
automatizuotomis ar pusiau automatizuotomis, pereiti prie kitų alternatyvų (prie granulių), mažinti
darbuotojų skaičių, mažinti savikainą. Bus atsisakyta darbuotojų, aptarnaus brigados, pagrindiniai kaštai
– kuras ir darbuotojai. Dujinės katilinės mažiausiai nuostolingos.
J. Katinas klausia, ar nėra taip, jog gyvenvietėje yra dujos, o mokykla kūrena biokuru.
P. Žagunis atsako, kad ne. Papildo, kad didžiausia investicija numatyta visiškai Naujamiesčio
katilinės rekonstrukcijai.
E. Lunskis sako, kad yra techninis projektas.
J. Kaušakys klausia apie savų granulių gamybą.
P. Žagunis atsako, kad pirkti reikia per biržą centralizuotai, nėra laisvės pasirinkti.
INFORMACIJA IŠKLAUSYTA.
30. SVARSTYTA. Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai.
Pranešėjas P. Žagunis, Savivaldybės meras, pristato informaciją (pridedama).
INFORMACIJA IŠKLAUSYTA.
R. Trota, Antikorupcijos komisijos pirmininkas, informuoja, kad yra gautas Antikorupcijos
komisijos veiklos apibendrinimas, yra pastebėjimų dėl komisijų darbo organizavimo, rekomendacijoje
pasakyta, kad turi būti sudarytas antikorupcijos komisijos veiklos planas, atnaujinamas, todėl kviečia
Tarybos narius, Savivaldybės tarnybas dalyvauti posėdžiuose. Pabrėžia, kad komisija nedalyvavo
vertinant antikorupcinius projektus, todėl į planą tai bus įtraukta. Kviečia dalyvauti Antikorupcijos
komisijos posėdyje, kuris vyks 2017 m. rugpjūčio 28 d. 10 val.
E. Lunskis informuoja, kad 2017 m. rugpjūčio 22 d. vyko Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos posėdis, komisija buvo iš 7 narių: 4 administracijos
darbuotojai, 3 – seniūnaičiai, kurie vykdė atrankos procedūras su kandidatais į Smilgių seniūnijos
seniūnus. Susidomėję buvo daugiau nei 5 asmenys, bet teisę atvykti į Savivaldybės administracijos
komisiją galėjo tik išlaikę du testus (bendrųjų gebėjimų ir vadovavimo gebėjimų) Valstybės tarnybos
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departamente Vilniuje. Į komisijos posėdį teisę atvykti turėjo 3 asmenys, atvyko 1 kandidatas. Bendras
įvertinimas, atsakius į komisijos narių klausimus, buvo 4,27 balo, kad būtų pripažintas laimėjęs konkursą
į Smilgių seniūnus, turėjo surinkti daugiau nei 6 balus. Konkursas neįvyko, todėl bus skelbiamas iš
naujo.
P. Žagunis papildo, kad labai griežti reikalavimai.
O. Dirsė piktinasi, kad jau metus Smilgiai neturi seniūno.
P. Žagunis, Savivaldybės meras, informuoja, kad kitas Savivaldybės tarybos posėdis
planuojamas 2017 m. spalio 12 d.
Posėdžio pirmininkas
Panevėžio rajono savivaldybės meras

Povilas Žagunis

Posėdžio sekretorė

Laura Andrijauskienė

