PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2016 m. vasario 18 d. Nr. T1-18
Panevėžys
Tarybos posėdis įvyko 2016 m. vasario 18 d., pradžia 10.00 val., pabaiga 12.30 val.
Posėdžio pirmininkas – Povilas Žagunis, Savivaldybės meras.
Posėdžio sekretorė – Milda Bagdonaitė, Kanceliarijos skyriaus vyriausioji specialistė.
Į Savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai. Posėdyje dalyvavo 23 nariai (sąrašas pridedamas),
kviesti asmenys (sąrašas pridedamas).
Darbotvarkės aptarimas.
Prieštaraujančių nėra.
NUTARTA. Bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę.
Po darbotvarkės patvirtinimo P. Žagunis klausia, kuriuo darbotvarkės klausimu posėdyje
dalyvaujanti Naujamiesčio miestelio gyventoja Janina Dambrauskienė norėtų pasisakyti.
J. Dambrauskienė sako, kad buvo parašiusi prašymą, sako, kad jos netenkina, kadangi yra
Savivaldybės administracijos direktoriaus ir visų Savivaldybės tarybos narių sprendimas dėl
Ramiosios gatvės asfaltavimo. Sako, kad gavo atsakymą 2016-01-08, jį cituoja. Kadangi yra mero
pažadas nuo 2010 metų, kad 2013 metais bus asfaltuojama radus lėšų, tačiau tų lėšų nesulaukiama,
o dabar, gyventoja teigia turinti informaciją iš savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 22 d. posėdžio
protokolo, gautus atsakymus į jos paklausimus, juos cituoja. Klausia, kur lėšos, skirtos gatvės
asfaltavimo darbams.
P. Žagunis sako, šiuo metu niekas nesikeičia, kas yra nutarta. 2016 m. numatyta atlikti
Ramiosios gatvės techninį projektą, atlikus techninį projektą bus sprendžiamas gatvės asfaltavimas.
Be projekto darbų atlikti negalima. Nuo 2013 m. Janina Dambrauskienė į savivaldybės tarybą
kreipėsi 9 kartus, į visus paklausimus išsiųsti atsakymai. Šiandien informacija apie asfaltavimą
nesvarstoma, dėkoja už rūpestį ir J. Dambrauskienės pateiktą informaciją, išdėstyta problema juda į
priekį: yra įsipareigojimas šiais metais parengti techninį projektą.
J. Dambrauskienė sako, kad nori žinoti, kada bus sprendžiama dėl pinigų. Cituoja
Savivaldybės tarybos posėdžių protokolus, Lietuvos Respublikos Prezidentūros raštą.
P. Žagunis prašo nebetrukdyti Tarybos posėdžio, kadangi J. Dambrauskienei visa reikalinga
informacija suteikta. Kai Taryba priims sprendimą, bus asfaltuojama.
V. Grigienė sako, praėjusį ketvirtadienį teko dalyvauti su gerbiamais aukščiausio rango
politikais, iš gerbiamų Seimo narių išgirdo nuoskaudą, kas pasidarė rinkėjams, kodėl jie taip
nebetiki politikais. Anksčiau visi į rinkimus eidavo kaip į šventę, o dabar po 26 Lietuvos
nepriklausomybės metų ponios Dambrauskienės pavyzdys yra, kodėl žmonės nebetiki politikais.
Politikai visiškai nebesiskaito su žmonių interesais, jie paprasčiausiai ignoruojami, iš jų šaipomasi.
Kai Prezidentė rašo, kad mes nevykdome savo įsipareigojimų, priesaikų rinkėjams, tai yra ponios
Dambrauskienės akivaizdus pavyzdys. Gerai, kad yra tokių žmonių, kurie negailėdami sveikatos,
jausdami pilietinę pareigą, išdrįsta kiekvieną mėnesį, kiekvieno posėdžio metu, priminti, kad prastai
atliekamos pareigos. Kreipiasi į merą, vardan ramybės, vardan artėjančių Velykų siūlo gerbti
žmonių teises ir pareigas ir jausti atsakomybę. Buvo sprendimas 2014 m. gruodžio mėn., tekainavo
tik 65 tūkst. Lt. Klausia, pagal kokį techninį projektą buvo paskaičiuota sąmata.
P. Žagunis sako, R. Kiltinavičius buvo suskaičiavęs sąmatą, sakė iš savo lėšų padarys.

V. Grigienė sako, buvo parengtas sprendimas.
P. Žagunis sako, nebuvo.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano
patvirtinimo.
2. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo.
3. Dėl Savivaldybės mero fondo sudarymo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo
patvirtinimo.
4. Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą ir garantijos suteikimo investiciniam projektui
finansuoti.
5. Dėl pritarimo Panevėžio rajono 2009–2015 metų plėtros strateginio plano įgyvendinimo
2015 metų ataskaitai.
6. Dėl projektų, apmokamų išlaidų kompensavimo būdu, sąrašo patvirtinimo.
7. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-127
„Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2016–2022 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“
pakeitimo.
8. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl
Panevėžio rajono bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo.
9. 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“ pakeitimo.
10. Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-233 „Dėl
Savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-228 „Dėl viešame aukcione
parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo
patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo.
11. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio.
12. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisijos
2015 metų veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo.
13. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo 2016 metų
sąmatos patvirtinimo.
14. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos
2015 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
15. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2016 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos patvirtinimo.
16. Dėl Dvinarės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą įvedimo plano patvirtinimo.
17. Dėl Administracinės komisijos prie Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 metų
veiklos ataskaitos patvirtinimo.
18. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2015 metų veiklos
ataskaitos patvirtinimo.
19. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo
priemonių plano įvykdymo 2015 metais ataskaitos patvirtinimo.
20. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2016–2018 metų korupcijos prevencijos programos
patvirtinimo.
21. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-139
„Dėl Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimo.
22. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2015 metų veiklos
ataskaitos patvirtinimo.
23. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2016 metų veiklos plano
patvirtinimo.

24. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo komisijos sudarymo ir jos
darbo reglamento patvirtinimo.
25. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės studijų rėmimo komisijos 2015 metų veiklos
ataskaitos patvirtinimo.
26. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos komitetų 2015 metų veiklos ataskaitų
patvirtinimo.
27. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2016 metų veiklos
programos patvirtinimo.
28. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2015 metų veiklos
ataskaitos patvirtinimo.
29. Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai.
1. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano
patvirtinimas.
Pranešėja R. Butėnaitė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-17 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai.
2. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimas.
Pranešėja G. Šarkiūnienė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
D. Dirsė klausia, koks prioritetas NVŠ lėšoms.
A. K. Rimkus sako, informacinės technologijos, robotika, sportas, etnokultūra.
O. Dirsė sako, praėjusioje kadencijoje buvo sutarta, kad svarbiais klausimais bus kviečiama
Kolegija. Klausia, ar biudžeto projekto klausimas toks nesvarbus, kad nebuvo sušauktas Kolegijos
posėdis.
P. Žagunis sako, Kolegijos nuostatus patvirtinome tvirtindami reglamentą. Nebebuvo
prasmės, kadangi du kartus svarstyta komitetuose.
K. A. Budrys sako, galutiniame biudžeto projekto variante daugiau lėšų skiriama remonto
darbams, klausia, ar nenukentėjo kokia kita sritis, gal daugiau galima teikti siūlymų, gal yra
rezervas, iš kur galima paimti lėšų.
G. Šarkiūnienė sako, komitetų posėdžiuose minėta, kad pagal fiskalinės sutarties įstatymą
yra apribotas apyvartinių lėšų naudojimas. Kai buvo gautos iš Susisiekimo ministerijos kelių lėšos,
jos įdėtos į biudžetą, padidėjo biudžeto apimtis, atitinkamai padidėjo galimybės skirti lėšų iš
apyvartinių lėšų.
P. Žagunis sako, 2016 m. svarstyti kiekvieną prašymą ir ieškoti galimybių juos tenkinti.
J. Katinas sako, gaila, kad teigiama apie pasiūlymus, kad jie geri, tačiau jiems dar ne laikas.
Rajono žmonės šiandien turi gerai gyventi, o ne po 5 metų ar po 10. Jeigu yra galimybės, tegul būna
ir deficitinis biudžetas, bet galima daugiau padaryti žmonėms. Buvo daug metų siūlyta gimnazijose
padaryti europietišką apšvietimą, tačiau padaryta tik keletas klasių, o niekur iki galo nepabaigta.
Buvo siūlymas modernizuoti gatvių apšvietimą, kadangi per 2 metus tai atsiperka. Reikia
decentralizuoti socialinių darbuotojų valdžią, reikia sustiprinti seniūnijose, ypač didelėse
seniūnijose, įvesti po vieną papildomą etatą seniūnijose. Laikas pagalvoti apie dvi seniūnijas,
kuriose neįmanoma dirbti dėl per didelio krūvio, siūlo Velžio ir Panevėžio seniūnams įvesti
papildomą seniūno pavaduotojo etatą arba įkurti tryliktą seniūniją. Siūlo Ėriškiams ir Paįstriui skirti
lėšų vandens gerinimui, imti ilgalaikį kreditą. Pastebi, kad šiais metais nė į vieną dviejų frakcijų
pasiūlymą nebuvo atsižvelgta.
R. Trota sako, gerai, kad keliami klausimai, tiek J. Dambrauskienė kėlė klausimą, gražiai
pakalbėjo ir ponia Violeta Grigienė, tačiau šiandien mes turime tik biudžetą. Lėšos, kurios
svarstomos, yra paskirstytos. Šiandien labai svarbu yra gatvių apšvietimas, džiaugiasi, kad
rūpinamasi žmonių saugumu, tačiau didžiausia vertybė yra žmogaus gyvybė. Visi atsistoję gali
kalbėti ir tą patį pasakyti, tačiau yra tam tikras pinigų kiekis, kurių per daug negali paskirstyti. Yra
prioritetai, į juos kreipiamas dėmesys, atsiradus lėšų, galbūt galima dalį gatvės asfaltuoti, galbūt

lėšas skirti apšvietimui. Poreikiai yra visų dideli, tačiau reikia atsižvelgti į turimas lėšas. Siūlo
pritarti biudžetui, o atsiradus laisvų lėšų skirti pagal poreikį reikmėms.
P. Žagunis sako, kad nebuvo taip, kad nebūtų prisiminti pasiūlymai, o dėl seniūnijų yra
svarstomas klausimas. Reikia daryti žmonių apklausą, procesas jau vyksta. Tai yra ne mėnesio
darbas, norint padaryti pagal teritorijų planavimą. Mokyklose apšvietimas kiekvienais metais po
truputį tvarkomas. Šiais metais Naujamiesčio vidurinei mokyklai skirta 150 lempų, jie šiemet, ko
gero, ir užbaigs, bus pakeistos visos mokyklos lempos. Praėjusiais metais buvo tvarkoma
Krekenavoje. Kalbant apie gatvių apšvietimą, buvo pabandyta visoje Ramygaloje pakeisti, kad būtų
aišku, neinvestuojant papildomai nei į gedimus, nei į eksploataciją, atsipirkimo laikas 9,5 metų.
Klausimas tarybai, ką daryti su kitomis lempomis. Apie Ėriškių ir Paįstrio vandens nugeležinimą
jau yra priimti sprendimai, jų keisti jau niekas nebesiruošia. Seniūnijose dirba 34 socialiniai
darbuotojai. Jie atlyginimus gauna nedidelius, tačiau yra nustatyta tvarka, yra Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos normatyvas. Paskatinimai jiems buvo skirti už įgyvendinta projektą, taip pat
daryta ir ankstesniais metais. Jeigu bus palanki situacija surenkant biudžetą, tai bus galimybė
peržiūrėti ir tikslinti, kas daroma ir kiekvienais metais. Dėkoja komitetams, kurie netaupydami laiko
rinkosi į posėdžius, svarstė ir nagrinėjo visus prašymus bei galimybes, dėkoja savivaldybės
administracijos darbuotojams, kurie prisidėjo, kad šiandieninis biudžetas yra subalansuotas.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-18 pridedamas).
Balsavo: už – 18 balsų, nebalsavo – 5.
3. SVARSTYTA. Savivaldybės mero fondo sudarymo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos
aprašo patvirtinimas.
Pranešėja G. Šarkiūnienė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
K. A. Budrys klausia, ar ne per mažai.
P. Žagunis sako, liks. Daugelį metų nebuvo šio fondo, Kontrolės ir audito tarnyba įrašė į
aktą, kad nevykdomas įstatymas, todėl dabar jis įvedamas.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-19 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai.
4. SVARSTYTA. Leidimas imti ilgalaikę paskolą ir garantijos suteikimas investiciniam
projektui finansuoti.
Pranešėja G. Šarkiūnienė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
J. Katinas sako, 12 metų siūlyta nedotuoti Velžio komunalinio ūkio, siūlo klausimą atidėti,
kol bus išgirstos audito išvados. Kai bus žinoma, kad ten viskas labai skaidru, kad vadovavimas
modernus, ekonomiškas, tada ir bus galima duoti garantiją. Siūlo mažų katilinių pečių kūrenimą
perduoti seniūnijoms. Galima Velžio komunalinį ūkį padaryti pelningą, darant ryžtingą reformą.
V. Grigienė klausia, ar bankas duos nuostolingai dirbančiai įmonei paskolą.
G. Šarkiūnienė sako, kad taip.
P. Žagunis sako, ši paskola Dembavos šilumos trasų renovaciniam projektui. Nesuteikiant
garantijos Velžio komunaliniam ūkiui imti paskolą, atimama galimybė dalyvauti konkursiniame
projekte dėl Dembavos šilumos trasų renovavimo. Kviečia Tarybos narius sprendimą priimti.
J. Katinas sako, per 12 metų investuota daugiau nei 40 mln. visoms katilinėms. Tiek
investuota, o nėra tame ūkyje jokio pelno.
P. Nevulis sako, buvo investuota į katilines, dabar bus investuojama į trasas. Sako, kad tiki,
paskola bus ir grąžinta iš sutaupytų lėšų, kurios susitaupys renovavus trasą.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-20 pridedamas).
Balsavo: už – 22 balsai, nebalsavo – 1.
5. SVARSTYTA. Pritarimas Panevėžio rajono 2009–2015 metų plėtros strateginio plano
įgyvendinimo 2015 metų ataskaitai.
Pranešėja R. Butėnaitė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-21 pridedamas).

Balsavo: už – 23 balsai.
6. SVARSTYTA. Projektų, apmokamų išlaidų kompensavimo būdu, sąrašo patvirtinimas.
Pranešėja R. Butėnaitė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-22 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai.
7. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo
Nr. T-127 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2016–2022 metų strateginio plėtros plano
patvirtinimo“ pakeitimas.
Pranešėja R. Butėnaitė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-23 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai.
8. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo
Nr. T-53 „Dėl Panevėžio rajono bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“
pakeitimas.
Pranešėjas A. K. Rimkus informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
O. Dirsė klausia, ar nėra mokyklų vadovų prieštaravimų.
A. K. Rimkus sako, su visais vadovais buvo aiškintasi, kalbėta, šiuo metu priekaištavimų
nėra.
V. Grigienė klausia, kokiais žmogiškaisiais resursais, kokiomis priemonėmis bus bandoma
užtikrinti šį sprendimą, kontroliuoti, kaip vykdoma.
A. K. Rimkus sako, šis sprendimas bus įgyvendinamas, vykdant kitą Tarybos sprendimą,
kuris bus teikiamas, dėl kompensavimo tvarkos nustatymo pakeitimo. 2009 metais nustatyta tvarka,
manoma, kad kai bus pateiktas sprendimas, bus rasta dauguma atsakymų į aktualius klausimus. Šis
sprendimas yra Švietimo įstatymo prievolė tėvams ir teisė leisti vaikus į tam tikrą pasirinktą
mokyklą. Jeigu tėvai tos pareigos neatlieka, būtų taikomas administracinės teisės pažeidimas.
K. A. Budrys klausia, ar tai rekomendacinio pobūdžio sprendimas.
A. K. Rimkus sako, kad taip, ypač gimnazijos vidurinio ugdymo programa.
P. Žagunis sako, kad sprendimas liberalus.
J. Katinas klausia, ar po šio sprendimo neišvažiuos dar daugiau mokinių į miestą. Siūlo
peržiūrėti kokybę ir skatinti vaikus neišvažiuoti mokytis į miestą.
A. K. Rimkus sako, kad išvažiavimą lemtų kitas sprendimas, kurį reikėtų tobulinti, tai
išlaidų kompensavimo tvarka.
P. Žagunis sako, šiame sprendime aptartas kiekvienas kaimas, kiekviena kryptis. Šiuo metu
nėra girdėjęs iš švietimo įstaigų, kad šį sprendimą reikėtų tobulinti.
D. Dirsė sako, šis sprendimas yra procedūrinis, tėvų Konstitucinė teisė yra pasirinkti, kur
vaikas mokysis.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-24 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai.
9. 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“ pakeitimas.
Pranešėjas A. K. Rimkus informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-25 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai.
10. SVARSTYTA. Savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-233 „Dėl
Savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-228 „Dėl viešame aukcione

parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo
patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimas.
Pranešėja A. Čiegytė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-26 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai.
11. SVARSTYTA. Atleidimas nuo nekilnojamojo turto mokesčio.
Pranešėja A. Čiegytė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-27 pridedamas).
Balsavo: už – 18 balsų, prieš – 1 balsas, nebalsavo – 4.
12. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo
komisijos 2015 metų veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimas.
Pranešėja V. Kuliešienė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-28 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai.
13. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo
2016 metų sąmatos patvirtinimas.
Pranešėja V. Kuliešienė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-29 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai.
14. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos 2015 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimas.
Pranešėja S. Biveinienė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-30 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai.
15. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės 2016 metų aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos patvirtinimas.
Pranešėja S. Biveinienė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
R. Trota džiaugiasi, kad įtraukti punktai dėl aplinkos sutvarkymo.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-31 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai.
16. SVARSTYTA. Dvinarės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą įvedimo plano
patvirtinimas.
Pranešėja S. Biveinienė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
K. A. Budrys klausia, ar Velžio komunalinis ūkis neprisiimtų funkcijų.
E. Lunskis sako, buvo bendrauta su Velžio komunalinio ūkio atstovais, taip pat su UAB
Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centru, skirtumas toks, kad abi yra savivaldybės įmonės.
Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centre savivaldybė turi 14 procentų akcijų, kartu su kitomis
apskrities savivaldybėmis. Skirtumas dėl administravimo, jeigu bus pavesta Velžio komunaliniam
ūkiui, visos administravimo sistemos įdiegimo sąnaudos, kurios galėtų būti nuo 50 tūkst. iki
90 tūkst. Eur, biudžeto lėšomis. Velžio komunalinio ūkio finansinė padėtis nėra labai stipri, o su
Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centru kalbėta, kad iš biudžeto reikėtų skirti tik duomenų
pirkimo paslaugoms. Visos kitos išlaidos galėtų būti dengiamos įmonės lėšomis, paskui
susigrąžinama per vietinės rinkliavos tarifą.
O. Dirsė klausia, kaip kitos apskrities savivaldybės daro.
E. Lunskis sako, praėjusią savaitę vyko Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro valdybos
posėdis, organizuojama apklausa visų apskrities savivaldybių, preliminariais duomenimis

administravimo paslauga domintų Biržų rajono savivaldybę, o dėl kitų diskutuotina. Pasvalio rajono
savivaldybės administracija pasisako atiduoti administravimą Panevėžio regiono atliekų tvarkymo
centrui, tačiau šiuo metu politinė valia yra kitokia. Kaip tiksliai bus, negalima pasakyti, bet šiuo
metu yra 2 savivaldybės, kurios rinktųsi administratorių Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrą.
V. Grigienė sako, atsainiai pasakyta, kad jeigu administravimas būtų pavestas Velžio
komunaliniam ūkiui, tai atsieitų minėtą sumą lėšų. Bet tai būtų mažesnė finansinė našta
gyventojams. Klausia, ar nepagelbėtų savivaldybė Velžio komunaliniam ūkiui prisiimant
administravimo kaštus ir investuodama, pagerindama Velžio komunalinio ūkio administravimo
galimybes. Prieš gyventojus būtų jaučiamasi etiškiau, neuždedant jiems didžiulės finansinės naštos.
Suteikiant administravimo galimybę Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrui, vienareikšmiškai
Taryba su gyventojais tampa įkaitais, jie bet kuriuo metu turės galimybę kelti mokesčius. Komiteto
posėdžio metu buvo kalbama, kad bus pateikti detalūs skaičiavimai, dabar skaičiavimų nėra,
akivaizdžiai kuriame nors kabinete priimtas sprendimas, klausimas kyla, kur skaičiavimai.
P. Žagunis sako, jeigu administravimas atiduodamas Velžio komunaliniam ūkiui, dotuojant
kiekvieno rinkėjo pinigais, jeigu atiduodamas administravimas Panevėžio regiono atliekų tvarkymo
centrui, šią investiciją dalijasi 3–4 savivaldybės, įkuriant 1 programą. 3 ar 4 kartus investicija
rinkėjui yra paprastesnė ir pigesnė, o kainas ir įkainius nustato Panevėžio rajono savivaldybės
taryba.
V. Grigienė sako, tai gal būtume priverti susirūpinti savivaldybės įmonės administravimo
kokybe, panaudojimu, gal keistume kadrus, būtų ieškoma darbuotojų, jaunų specialistų. Gal
įdiegtos informacinės sistemos padėtų administruoti kitus mokesčius ir būtų pagerinta kokybė.
P. Žagunis sako, kalbėta apie brangumą, pavedant kooperuotai administravimo tvarkai ji
būtų pigesnė, nei pavesti Velžio komunaliniam ūkiui. Galbūt dar bus grįžtama prie šio klausimo ir
svarstoma.
J. Katinas siūlo nebijoti pasipriešinti nesąmoningam įstatymui, kadangi šiukšlės dvigubai
brangs.
P. Nevulis sako, iki šiol mokėta už išvežtą konteinerį, dabar apmokestintas bus kiekvienas
žmogus, didės šiukšlių surinkimo pajamos. Kyla klausimas, kiek didės pajamos.
P. Žagunis sako, dėl šio klausimo 4 metai vyksta diskusija. Vyksta diskusija, kad bus atidėtas
įstatymas ir įsigalios ne nuo liepos 1 dienos, bet jam reikia ruoštis. Neaišku, kas dalyvaus šiukšlių
surinkimo konkurse, gali tas mokestis dar ir sumažėti. Šiuo metu Panevėžio rajone šiukšlių
surinkimas yra vienas pigiausių.
O. Dirsė klausia, jeigu Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro savivaldybei priklauso 14
procentų, ar Panevėžio rajono savivaldybė turės įtakos priimant sprendimus.
P. Žagunis sako, jeigu savivaldybė liks tik viena, pasirinkusi administratoriumi Panevėžio
regiono atliekų tvarkymo centrą, galbūt bus keičiamas sprendimas.
O. Dirsė klausia, ar visuomenė žino, kad paleidžiamas mechanizmas.
P. Žagunis sako, kiek važiuoja, tiek informuoja, kad bus keičiama tvarka, yra ir
internetiniame puslapyje, konsultantai buvo kviečiami. Pusę metų apie tai kalbama.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-32 pridedamas).
Balsavo: už – 16 balsų, nebalsavo – 7.
17. SVARSTYTA. Administracinės komisijos prie Panevėžio rajono savivaldybės tarybos
2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimas.
Pranešėjas J. Kaušakys informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-33 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai.
18. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2015 metų
veiklos ataskaitos patvirtinimas.
Pranešėjas R. Trota informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
K. A. Budrys klausia, ar komisijai niekas netrukdė dirbti, ar nepatyrė moralinio spaudimo.

R. Trota sako, pats nepatyrė spaudimo.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-34 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai.
19. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programos
įgyvendinimo priemonių plano įvykdymo 2015 metais ataskaitos patvirtinimas.
Pranešėjas R. Trota informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-35 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai.
20. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės 2016–2018 metų korupcijos prevencijos
programos patvirtinimas.
Pranešėjas R. Trota informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-36 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai.
O. Dirsė nusišalino ir paliko patalpą.
21. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo
Nr. T-139 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimas.
Pranešėja I. Kulikauskienė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-37 pridedamas).
Balsavo: už – 22 balsas, nusišalino – 1.
O. Dirsė grįžo.
22. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2015 metų
veiklos ataskaitos patvirtinimas.
Pranešėjas A. Busila informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-38 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai.
23. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2016 metų
veiklos plano patvirtinimas.
Pranešėjas A. Busila informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
J. Katinas sako, komitetų posėdžiuose buvo siūlymas, kadangi darbuotojų labai maži
atlyginimai, direktorius turėjo kreiptis į Biudžeto, ekonomikos ir investicijų komitetą ir prašyti
skirti lėšų darbuotojų atlyginimams.
A. Busila sako, šiais metais visiems Visuomenės sveikatos biuro specialistams šiek tiek
pakeltas atlyginimas. Dabar bus stebima situacija, kitais metais galbūt ir bus pasinaudota J. Katino
pasiūlymu.
P. Nevulis sako, daug įvairių siūlymų buvo duota, bet nebuvo siūloma prašyti komiteto
pinigų. Siūlyta ieškoti vietoje dirbančių specialistų.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-39 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai.
24. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo komisijos sudarymo
ir jos darbo reglamento patvirtinimas.
Pranešėja Z. Bakanienė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-40 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.

25. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės studijų rėmimo komisijos 2015 metų
veiklos ataskaitos patvirtinimas.
Pranešėjas A. Pocius informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
J. Katinas sako, kad turėtų būti viešai skelbiamos pavardės ir gautos sumos.
A. Pocius sako, kiekvienam Tarybos nariui gali būti pateiktas sąrašas su paskirtomis
lėšomis, tačiau viešai skelbti pavardžių praėjusioje kadencijoje juristai teigė, kad negalima.
J. Katinas sako, kur valstybės pinigai, turi būti visur viešumas.
V. Grigienė sako, palaikų pervežimui teikiamoms pašalpoms viešinamos pavardės, socialinę
paramą teikiant taip pat, kodėl studentų negalima viešinti.
P. Žagunis prašo I. Kulikauskienės iki kito posėdžio išsiaiškinti, kaip reglamentuojama teisės
aktuose.
D. Juodelienė sako, komiteto posėdžio metu buvo klausta, ar remiami tik pažangūs neįgalūs
studentai, ar tai skyrybos problema.
A. Pocius sako, bus dar kartą peržiūrėta, jeigu reikalingas kablelis, bus pataisyta.
J. Kaušakys sako, pagrindinis komisijos kriterijus yra šeimos pajamos.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-41 pridedamas).
Balsavo: už – 22 balsai, nebalsavo – 1.
26. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos komitetų 2015 metų veiklos
ataskaitų patvirtinimas.
Pranešėjai komitetų pirmininkai P. Nevulis, J. Januškienė, D. Juodelienė, J. Kaušakys
informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
K. A. Budrys dėkoja už konstruktyvų darbą, atkreipia dėmesį, kad aktyviau rinktųsi
komiteto kvorumas.
R. Trota dėkoja Kontrolės komiteto pirmininkei, linki sėkmės ateities darbuose.
J. Katinas klausia, kada vyks kaimuose saugūs šokių vakarai.
J. Kaušakys sako, ten, kur vyksta šokiai, viskas vyksta tvarkingai, o kur nevyksta, ten
nevyksta. Kaime jaunimo mažėja, o vyresni nenori eiti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-42 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai.
27. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2016 metų
veiklos programos patvirtinimas.
Pranešėja D. Juodelienė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-43 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai.
28. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2015 metų
veiklos ataskaitos patvirtinimas.
Pranešėjas D. Dirsė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-44 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai.
29. SVARSTYTA. Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai.
Pranešėjas P. Žagunis pristato informaciją.
Informacija išklausyta.

Savivaldybės meras P. Žagunis informuoja, kad Tarybos posėdis planuojamas 2016 m. kovo
30 d.
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