PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2015 m. gegužės 22 d. Nr. T1-5
Panevėžys
Tarybos posėdis įvyko 2015 m. balandžio 21 d., pradžia 10 val., pabaiga 12.30 val.
Posėdžio pirmininkai – Panevėžio rajono rinkimų apygardos Nr. 33 komisijos
pirmininkė Lorita Mykolaitienė, Savivaldybės meras Povilas Žagunis.
Posėdžio sekretorė – Kanceliarijos skyriaus vyriausioji specialistė Milda Bagdonaitė.
Į Savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai. Posėdyje dalyvavo 25 Tarybos nariai (sąrašas
pridedamas).
Posėdžio pirmininkė Lorita Mykolaitienė sveikina visus būsimus 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 Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 4 dalimi, susirinkus
2015–2019 metų kadencijos tarybai į pirmąjį posėdį, konstatuoja, kad pasibaigė 2011–2015 metų
Tarybos narių bei šios Tarybos išrinktų mero Povilo Žagunio ir mero pavaduotojo Antano Pociaus
kadencija. Pirmo posėdžio dienotvarkę ir posėdžio vedimo tvarką siūlo aptarti ir patvirtinti po
Tarybos narių priesaikos. Į pirmąjį posėdį Panevėžio rajono būsimoji Savivaldybės taryba susirinko
8 kartą. Savivaldybės tarybų rinkimuose 2015 m. kovo 15 d. dalyvavo 13 774 Panevėžio rajono
rinkėjai ir pareiškė savo nuomonę. Panevėžio rajono savivaldybės tarybą sudaro savivaldybės meras
ir 24 Tarybos nariai. Naujai išrinktoje Taryboje dirbs 17 Tarybos narių, kuriuos Panevėžio rajono
gyventojai išrinko jau ne pirmą kartą. 8 Tarybos nariai šį darbą dirbs pirmą kartą. Naujai išrinkta
Taryba savo veiklą vykdys 2015–2019 metais. Išrinktos naujos Savivaldybės tarybos nario
įgaliojimai prasideda, o ankstesnės kadencijos Tarybos nario įgaliojimai baigiasi nuo tos dienos,
kurią išrinkta nauja Savivaldybės taryba susirenka į pirmąjį posėdį ir šios Tarybos narys joje
prisiekia. Remdamasi Vietos savivaldos įstatymo 22 straipsniu, paaiškina Tarybos nario priesaikos
priėmimo tvarką ir pakviečia Tarybos narius prisiekti. Prisiekusiems ir pasirašiusiems vardinį
priesaikos lapą Tarybos nariams įteikia Tarybos nario pažymėjimus, Panevėžio rajono savivaldybės
administracijos direktorius jiems įteikia Tarybos nario ženkliukus.
Bendruomenių sąjungos pirmininkas K. Binkis įteikia merui regalijas. Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vyriausioji specialistė (kalbos tvarkytoja) Birutė Goberienė skaito rašytinius
sveikinimus merui.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovė Rasa Šošič sveikina savivaldybės merą bei
Tarybos narius.
Panevėžio meras Rytis Mykolas Račkauskas taria sveikinimo žodį.
Merą sveikina Tarybos nariai, savivaldybės administracijos darbuotojai, seniūnų atstovai,
bendruomenių sąjunga, Socialdemokratų partija, Panevėžio rajono sveikatos įstaigos, Swedbanko
atstovai, Panevėžio profesinio rengimo centro atstovai.
Žodis suteikiamas merui. Meras dėkoja visiems, džiaugiasi ir mano, kad bendri darbai,
bendri sprendimai atsilieps ateityje.
Pirmininkavimas perduodamas merui Povilui Žaguniui.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Nuolatinės balsų skaičiavimo komisijos sudarymo.
2. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Vitalijaus Žiurlio
atleidimo iš pareigų.
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3. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Eugenijaus
Lunskio atleidimo iš pareigų ir pavedimo jam eiti savivaldybės administracijos direktoriaus
pareigas tol, kol bus paskirtas savivaldybės administracijos direktorius naujai kadencijai.
4. Mero pavaduotojo skyrimo procedūra.
Meras iš išrinktų Tarybos narių siūlo mero pavaduotojo kandidatūrą.
Kandidato sutikimas balotiruotis, prisistatymas.
Klausimai ir atsakymai į klausimus.
Kandidato baigiamasis žodis.
Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo slapto balsavimo biuletenio
pavyzdžio patvirtinimo.
Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo.
5. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mero ir savivaldybės mero pavaduotojo darbo
užmokesčio nustatymo.
Darbotvarkės aptarimas.
R. Šošič informuoja, kad Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kokia
gali būti pirmojo posėdžio darbotvarkė. Sąrašas yra baigtinis, kuriuos klausimus galima svarstyti,
klausimo dėl mero ir mero pavaduotojo darbo užmokesčio nėra. Apie tai daug diskutuota Seime,
Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete, logiška, kad žmogus pradėjęs darbą turėtų žinoti savo
atlyginimą. Vyriausybės atstovai pateikė pasiūlymus, manytina, kad tobulintina yra įstatymo
nuostata dėl pirmosios darbotvarkės.
A. Pocius skaito pareiškimą: „Gerbiamas mere, tarybos nariai. Yra auksinė taisyklė, elkitės
su kitais, kaip norėtumėte, kad su jumis būtų elgiamasi, arba kaip jie norėtų, kad su jais būtų
elgiamasi. Nėra geresnio pagrindo gyvenimui kurti, kaip šis svarbiausias principas. Vienas iš
pagrindinių Socialdemokratų partijos principų yra laisvė, lygybė, tolerantiškumas, pakantumas, kitų
nuomonė, pagarba kitam žmogui, nežiūrint jo lyties, socialinės padėties, religinių įsitikinimų.
Rinkimų kompanijos metu buvome užsibrėžę tikslą parodyti tai, kas mūsų partijoje geriausia, o ne
per kitų žmonių ar grupių pažeminimą arba niekinimą, siekiant savo tikslų. Iš dalies mums tai
pavyko, bet dėl atskirų piliečių ar nesupratimo, ar noro save susireikšminti įvyko negarbingų kalbų
ar, tiesiai šviesiai, savo aponentų pažeminimo ar tiesioginio įžeidimo. Aš, kaip Lietuvos
socialdemokratų partijos skyriaus pirmininkas, negaliu toleruoti tokių veiksmų, todėl visų pirma
nuoširdžiai atsiprašau mūsų gerbiamo mero dėl atskirų partijos narių užgaulių žodžių, darbų, kartu
atsiprašau visų jo komandos žmonių, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai įžeidė, atsiprašau, Antanas
Pocius.
NUTARTA. 5 klausimą išbraukti iš darbotvarkės.
1. SVARSTYTA. Nuolatinės balsų skaičiavimo komisijos sudarymas.
Pranešėja S. Venslavičienė informuoja apie sprendimo projektą.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-67 pridedamas).
Balsavo: už – 24 balsai, susilaikė – 1.
2. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Vitalijaus
Žiurlio atleidimas iš pareigų.
Pranešėjas P. Žagunis informuoja apie sprendimo projektą.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-68 pridedamas).
Balsavo: už – 25 balsai.
3. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo
Eugenijaus Lunskio atleidimas iš pareigų ir pavedimas jam eiti savivaldybės administracijos
direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas savivaldybės administracijos direktorius naujai
kadencijai.
Pranešėja S. Venslavičienė informuoja apie sprendimo projektą.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-69 pridedamas).
Balsavo: už – 25 balsai.
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4. Mero pavaduotojo skyrimo procedūra.
Meras iš išrinktų Tarybos narių siūlo mero pavaduotoju Antanio Pociaus kandidatūrą.
Kandidatas Antanas Pocius sutinka balotiruotis, prisistato.
A. Pocius kreipiasi į merą, Tarybos narius, sako, kad šiandien teko labai sunki dalia,
pirmame posėdyje, ypač po rinkimų, kur ir spauda nepaliko ramybėje dėl vienokių ar kitokių mūsų
Tarybos narių pasisakymų, bet mano, kad yra pilnas jėgų ir yra pasiruošęs atlikti sunkią naštą –
mero pavaduotojo pareigas. Pirmiausia yra dėkingas valdančiajai daugumai ir merui, kad iškėlė
kandidatūrą į mero pavaduotojo postą. Jau 4 metus dirbo tame poste, tie, kurie nedalyvavo
Taryboje, tokių nėra labai daug, bet didžioji dalis pažįstami, jie žino, ko vertas ir ką gali padaryti.
Šiandien buvo daug pasakyta, kad savivaldybėje atlikta daug gerų darbų, daug pasiekta, tačiau
mano, kad 4 metams, netgi būnant mero pavaduotoju, darbų frontas nė kiek nesumažėjo. Kadangi
šiandien nėra apsispręsta (pagal naują tvarką mero teisė apspręsti), kokias sritis bus pavesta vykdyti
mero pavaduotojui, mano, kad prioritetas išliks švietimo sistema, sveikatos apsauga, socialinė
rūpyba, sportas ir kiti klausimai. Dėl švietimo sistemos turime nemažai problemų tiek dėl mokyklų,
tiek dėl mokinių mažėjimo, mokyklų mikroklimatas, tarpusavio santykiai tarp mokytojų, tarp
mokinių. Mano, kad netgi nespės per tuos 4 metus išspręsti tas problemas, kurios užgriuvusios visą
sistemą. Sveikatos apsaugos sferoje taip pat, kai tiesiogiai susiduriame su gydytojais, daug kas
nusiskundžia, tačiau sritis labai sudėtinga ir vienu ypu ką nors pakeisti arba žinoti, kaip vienu ar
kitu atveju elgtis, irgi labai yra sudėtinga. Dar viena labai sudėtinga sritis, tai mūsų socialinė sfera.
Lengviausia yra išmokėti arba neišmokėti pašalpas, lyg problema ir dingsta, bet pabendraujant su
žmonėmis, pažvelgus į problemas rajone vis dėlto teks gerokai pasukti galvą. Mano, kad problemas
spręs kartu visi Tarybos nariai, kad žmonės nebūtų palikti užribyje. Gerinamas bus darbas su
jaunimu, kuriami jaunimo centrai, mano, kad bus nemažai darbo, kadangi rajonas neturi savo
centro. Vėl apsiriboti kuria nors gyvenviete nėra taip paprasta. Lankyti Ramygalos jaunimo centrą
gyvenant Perekšliuose ar Smilgiuose nėra taip paprasta. Reikia rūpintis, kad jaunimas būtų užimtas
maksimaliai, netgi tas, kuris nenori nieko veikti, reikia dirbti ir su tais. Dės pastangas gyvenviečių
priežiūrai, centrinės gyvenvietės sutvarkytos, bet dar yra priekaištų dėl bendros išvaizdos. Reikia
pagalvoti, kad ne tik įstaigos būtų gražios, bet ir pačios gyvenvietės. Mano, kad sugebės padaryti
tai, ko laukia rajono žmonės.
P. Žagunis informuoja, kad klausimus kandidatui galima užduoti iki 15 min.
J. Katinas sako, buvote atsakingas 4 metus už švietimą, kultūrą, sportą ir sveikatą. Tarybos
nariai ne kartą sakė, kad ne gydytojai, ne medicinos seserys rajone blogi, o yra pati administravimo
tvarka nevykusi, todėl ir eilės yra, ir lygis ne tas. Nesiėmėte kokių nors veiksmų, nesiūlėte Tarybai
kokių nors sprendimų. Prašo atsakyti, ar dar 4 metus bus taip pat vykdomas šis klausimas. Kai buvo
prisistatyme kritikuotas bendražygis Sveikatos ministras Andriukaitis, ar neištiks greitai taip, kad
kritikuosite savo koalicijos partnerį Povilą Žagunį.
A. Pocius sako, kad reiktų pakartoti gal dešimtą kartą, savivaldos įstatyme yra parašyta, kad
mero pavaduotojas nėra atsakingas nei už švietimą, nei už sveikatos apsaugą, nei už kitus
klausimus. Tuos dalykus tik kuruoja. Už sveikatos apsaugą yra atsakingi atskiri žmonės, kurie už tai
gauna atlyginimą. Šiandien pasakyti, kad švietimo ir sveikatos apsaugos srityje viskas tvarkoje,
būtų neteisinga. Kiek tenka susidurti švietimo ir sveikatos apsaugos sferoje, daug lemia
paprasčiausias abejingumas, t. y. iškyla tam tikri žmogiški dalykai. Galima paminėti atvejį, kuris
buvo dėl kraujo paėmimo poliklinikoje, dėl rentgeno aparato, už darbų organizavimą turi atsakyti
tiesioginiai vadovai. Sako, kad nesupranta, kaip gali slaugytojos nemokėti iš venos paimti kraujo,
jeigu kas nors susirgo, turi atsirasti žmogus, kuris galėtų pakeisti. Kalbant apie kraujo paėmimą,
eilės paprastai būna piko valandomis, tą žino eiliniai darbuotojai, tą žino ir vadovai. Negi sunku
tomis valandomis paruošti bent vieną žmogų, kuris atliktų tą darbą, taip žmonėms nereikėtų
bereikalingai nervintis. Kalbant apie rentgeno aparatą aparatas sudėtingas, ko gero, ne kiekvienas
gali pakeisti darbuotoją. Buvo minėtas Andriukaitis, sako, kad nekritikavo gerbiamo Andriukaičio,
kad jis ką nors blogai darė. Sako, kad turėjo omeny, kad norėdamas daryti gera, ne visada gali
padaryti. Jo nuomone, jis darbus gerai darė, tačiau sistema eina prieš tą žmogų.
V. Grigienė sako, ko gero, vėl teks kuruoti sveikatos priežiūrą kandidatui, gerbiama ministrė
R. Šalaševičiūtė išreiškė nuostabą ir pasiryžimą dėl greitosios medicininės pagalbos organizavimo
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Lietuvoje ir ypač gretimose savivaldybėse, kurios yra kaip atskiros institucijos, greitu metu bus
kalbama apie jų sujungimą. Klausia, koks požiūris ir kokie žingsniai bus daromi dėl Panevėžio
miesto ir Panevėžio rajono greitųjų medicinos pagalbų sujungimo.
A. Pocius sako, visą laiką buvo tos nuomonės, kad tą, ką gali padaryti pats, visada padarys
pats, neprašys niekieno pagalbos. Kalbant apie greitąją pagalbą, šiuo metu niekas neįrodė, kad
rajono greitoji pagalba dirba ką nors blogai arba blogiau nei Panevėžio miesto greitoji pagalba.
Pernai metais buvome susidūrę su miesto greitąja pagalba dėl papildomo apmokėjimo už gerus
darbus, kur pinigai buvo labai nedideli, aukšti pareigūnai garantavo, kad lapkričio 1 d. tas dalykas
bus išspręstas, tačiau iki šios dienos šis dalykas yra neišspręstas, todėl lieka prie savo nuomonės,
jeigu neįrodys, kad sujungus Panevėžio miesto ir rajono grietąsias, nepagerės darbas, bus prieš
sujungimą.
V. Grigienė sako, kaip žinia, Panevėžio rajone matomos tendencijos per pastaruosius
10 metų ženkliai mažėja vaikų skaičius mokyklose. Tai apsprendžia ne vien tik demografiniai
rodikliai, bet ir rajono vaikų noras mokytis miesto mokyklose. Klausia, ką jūs, kaip būsimas
vicemeras, turėtumėte padaryti ar kokių veiksmų imtumėtės, kad sumažėtų šios tendencijos ir vaikai
rinktųsi Panevėžio rajono mokyklas.
A. Pocius sako, kalbant apie vaikų mažėjimą mokyklose, kad vaikai nesirinktų miesto
mokyklų, turime sudaryti sąlygas, geresnes negu mieste, kad jie pasirinktų rajono mažas mokyklas.
Kadangi pats iki 8 klasės nesimokė mažesnėje klasėje nei 35 vaikai, sunkiai suvokia, kaip gali būti
2–3 vaikai klasėje, nekalbant apie pradines mokyklas, ir jiems yra galimybė suteikti viską, ką
galima suteikti, kaip didelėje mokykloje. Sunkiai įžvelgia mažose mokyklose sudaryti tokias
sąlygas, kaip, pvz., Juozo Balčikonio gimnazijoje. Iš dalies iškyla ir tam tikras žmogiškasis
faktorius, gerbiamas Jonas mėgdavo pabrėžti Velžio gimnazijos direktoriaus iniciatyvą, aktyvų
darbą, pritraukiant vaikus, tačiau tokių žmonių, kaip Rimtas Baltušis, yra vienetai. Todėl tikėtis, kad
atsiras 5, 10 ar daugiau tokių direktorių, kurie ką nors ypatinga sukurs ir pritrauks vaikus iš miesto į
rajoną, abejoja. Norint sukurti tokią bazę, kaip miesto mokyklose, su tokiu kiekiu vaikų, investicijos
turi būti pakankamai didelės, todėl mano, kad artimiausiu metu nelabai pavyks tą padaryti.
J. Katinas sako, porą kartų buvo kalboje ir atsakymuose paminėta, kad ką galite padaryti
vienas, tą padarote vienas, jeigu to vieno padarymas neveikia mūsų rajono gerovei, tai kodėl
nesikreipiate į Tarybą. Su galingu 25 Tarybos narių mandatu galima kreiptis į vyriausybę ir kitus
organus.
A. Pocius sako, atsakymus nereikia suprasti tiesiogiai, tam tikri darbai, kuriuos gali padaryti
vienas žmogus, tikrai padaromi. Sako, kad gali klysti tam tikrais klausimais, gali siūlyti variantą,
bet vis dėlto stengiasi pasikonsultuoti su žmonėmis, su tos srities specialistais, ir jeigu jie pasakys,
kad mintis yra teisinga, tikrai tą padarys. Su specialistų pagalba galima kreiptis ir į komitetus, ir į
Tarybą, ir į tiesioginį merą, kad sprendimai būtų priimti.
Kandidato baigiamasis žodis.
A. Pocius dar kartą dėkoja merui, koalicijos partneriams, kurie iškėlė kandidatūrą, kurie
pasitikėjo juo, paprastu žmogumi. Dirbdamas 4 metus nepakeitė gyvenamojo būsto, gyvena tame
pačiame 1989 m. statytame name, per 4 metus neįsigijo automobilio, važinėja tuo pačiu 1998 m.
automobiliu, vienintelis dalykas, paimta paskola ir nupirktas automobilis sūnui. Spauda rašė, kad
turiu automobilį, kuris kainuoja 20 tūkst., tai yra netiesa, turiu du automobilius po
10 tūkst. Mano, kad savo gyvenimo būdu, savo povyza įrodė, kad stengiasi dirbti dėl kitų,
nesistengiu dėl savęs. Ir vakarais, ir šeštadieniais, ir sekmadieniais su šeima 4 metus neleido laiko,
bet jeigu žmonėms reikia, kad dalyvaučiau, dalyvauju renginiuose. Jeigu bus balsuojama ir
pasitikima, nežiūrės savo laiko, poilsio dienų, šeštadienių, sekmadienių, darys viską, kad būtų gera
tiek jums, tiek rajono žmonėms.
Pranešėjas P. Žagunis pristato sprendimo projektą: „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mero
pavaduotojo skyrimo slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo“.
NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-70
pridedamas).
Balsavo: už – 25 balsai.
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D. Juodelienė informuoja apie balsų skaičiavimo komisijos pasiskirstymą: komisijos
pirmininkas Rimantas Trota, komisijos pirmininko pavaduotojas Jonas Kaušakys, komisijos
sekretorė Daiva Juodelienė, nariai Rimantas Pranys, Jonas Masiokas.
Skelbiamas balsavimas „Dėl nuolatinės balsavimo komisijos protokolo patvirtinimo“.
NUTARTA. Bendru sutarimu pritari nuolatinės balsavimo komisijos protokolui.
Balsavo: už – 25 balsai.
Balsavimo komisijos pirmininkas supažindina su balsavimo tvarka.
Balsavimo pertrauka.
R. Trota, balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas, supažindina su balsų skaičiavimo
komisijos protokolu „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotojo išrinkimo“. Sako, kad
buvo išduoti 25 slapto balsavimo biuleteniai, atidarius urną rasti 25 slapto balsavimo biuleteniai,
negaliojančių biuletenių – 0, galiojančių – 25, už – 18 balsų. Remiantis reglamento 48.11 punktu
balsadėžėje rasti ir suskaičiuoti biuleteniai sudedami į voką, ant voko užrašomas jo turinys, vokas
užklijuojamas, antspauduojamas ir perduodamas saugoti savivaldybės administracijos darbuotojui,
kuris atsakingas už slaptų dokumentų saugojimą.
Skelbiamas balsavimas: „Dėl balsavimų komisijos protokolo Nr. 2“.
NUTARTA. Bendru sutarimu pritari nuolatinės balsavimo komisijos protokolui Nr. 2.
Balsavo: už – 25 balsai.
SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimas.
Pranešėjas P. Žagunis informuoja apie sprendimo projektą.
NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-71
pridedamas).
Savivaldybės meras Povilas Žagunis informuoja, kad kitas Tarybos posėdis planuojamas
2015 m. balandžio 24 d. 13 val.
Posėdžio pirmininkė
Panevėžio rajono rinkimų apygardos
Nr. 33 komisijos pirmininkė

Lorita Mykolaitienė

Posėdžio pirmininkas
Panevėžio rajono
savivaldybės meras

Povilas Žagunis

Posėdžio sekretorė

Milda Bagdonaitė

