PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2016 m. kovo 30 d. Nr. T1-4
Panevėžys
Tarybos posėdis įvyko 2016 m. kovo 30 d., pradžia 10.00 val., pabaiga 14.00 val.
Posėdžio pirmininkas – Povilas Žagunis, Savivaldybės meras.
Posėdžio sekretorė – Milda Bagdonaitė, Kanceliarijos skyriaus vyriausioji specialistė.
Į Savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai. Posėdyje dalyvavo 21 narys (sąrašas pridedamas),
kviesti asmenys (sąrašas pridedamas).
Darbotvarkės aptarimas.
Prieštaraujančių nėra.
NUTARTA. Bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mero ir tarybos 2015 metų veiklos ataskaitos
patvirtinimo.
2. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 metų veiklos
ataskaitos patvirtinimo.
3. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis
finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto),
priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2016 metais objektų sąrašo patvirtinimo.
4. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos
2016–2020 metais bendrojo plano patvirtinimo.
5. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių priėmimo laiko
nustatymo, mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus,
priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus 2016–2017 m. m. patvirtinimo.
6. Dėl Vaikų ir mokinių maitinimo kaštų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
7. Dėl Geriausio metų kultūros darbuotojo vardo suteikimo.
8. Dėl Panevėžio rajono kultūros ir meno mėgėjų kolektyvų atstovavimo užsienyje
komisijos sudarymo, komisijos darbo reglamento bei Panevėžio rajono kultūros ir meno mėgėjų
kolektyvų atstovavimo užsienyje tvarkos aprašo patvirtinimo.
9. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto investavimo į VšĮ Velžio komunalinį ūkį.
10. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą nuosavybėn ir jo perdavimo Panevėžio rajono
savivaldybės viešajai bibliotekai.
11. Dėl nuomos sutarties.
12. Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais tvarkos aprašo patvirtinimo.
13. Dėl Kaimo bendruomenių, religinių bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų
programų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
14. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo
Nr. T-153 „Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus
biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo.
15. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo finansinės paramos suteikimo
tvarkos aprašo patvirtinimo.
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16. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2016 m. melioracijos prioritetinių darbų programos
patvirtinimo.
17. Dėl pritarimo Palinkuvės melioracijos statinių naudotojų asociacijos projekto
„Panevėžio rajono Krekenavos seniūnijos Palinkuvės melioracijos statinių naudotojų asociacijos
narių žemės sklypų dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimui pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama
žemės ūkio vandentvarkai“.
18. Dėl pritarimo Panevėžio rajono Naujamiesčio seniūnijos melioracijos statinių naudotojų
asociacijos projekto „Panevėžio rajono Naujamiesčio seniūnijos melioracijos statinių naudotojų
asociacijos narių žemės sklypų dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimui pagal
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“
veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“.
19. Dėl pritarimo melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Pažambis“ projekto
„Panevėžio rajono Karsakiškio seniūnijos melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Pažambis“
narių žemės sklypų dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimui pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama
žemės ūkio vandentvarkai“.
20. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 17 d. sprendimo Nr. T-179
„Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-216 „Dėl
Panevėžio rajono vaikų globos namų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo.
21. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2016 metų visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos patvirtinimo.
22. Dėl pritarimo sutarties projektui.
23. Dėl pritarimo Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos
valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai.
24. Dėl pritarimo keturšalės sutarties projektui.
25. Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo.
26. Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai.
1. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės mero ir tarybos 2015 metų veiklos
ataskaitos patvirtinimas.
Pranešėjas P. Žagunis informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
V. Grigienė sako, kad nieko nerado ataskaitoje apie nedarbo lygį kaip vieną atskaitos taškų,
ir socialinės atskirties mažėjimą, kadangi apie 50 procentų vaikų gauna nemokamą maitinimą ar
paramą įsigyti mokymo priemones, neskaitant to, kad griežtėjant reikalavimams socialines pašalpas
gaunančių žmonių mažėja. Klausia, kiek naujų įmonių, kiek investicijų atėjo 2015 metais į
Panevėžio rajoną, kiek naujų darbo vietų sukurta.
P. Žagunis sako, nedarbo lygis metų pradžioje buvo maždaug 10,1 proc., metų pabaigoje
apie 9 proc. Dabar darbuotojų problema nebe nedarbo lygis. Kalbant apie socialinę atskirtį, gerą
mintį kelia sociologai, politologai, kol darbdaviai nesidalins rezultatais, socialinės atskirties
problemos sprendimas – ne savivaldybės lygmens. Pelnas organizacijų, įmonių – nemažas, tas pats
kalbant ir apie žemės ūkio įmones, ūkininkus. Kalbant apie darbo vietas, jeigu įsikurs įmonė,
planuojanti veiklą nuo gegužės mėnesio, turėtų būti apie 500 darbo vietų. Yra apie 1 700 veikiančių
įmonių, kurios dinamiškai kinta.
V. Grigienė sako, žemės mokestis didėja, tačiau tiek šioje, tiek direktoriaus ataskaitoje
bendra suma mažėja.
P. Žagunis sako, kad mokestis ryškiai didėja, apie 20 procentų.
K. A. Budrys klausia, ar komitetų skaičiaus sumažinimas pasiteisino, ar yra naudingi
tarptautiniai ryšiai, ar komerciškai galima būtų efektyviau išnaudoti ryšius.
P. Žagunis sako, kalbant apie komitetus, vis tiek visi klausimai svarstomi visuose
komitetuose, skirtingai nei anksčiau, kai komitetai svarstydavo tik su jų sritimi susijusius
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klausimus. Mano, kad efektyvesnis administracijos darbas, palengvėjo situacija pristatant klausimą,
ekonominės naudos nėra, tarybos nariai komitetų posėdžiuose vis tiek turi dalyvauti. Vietoj 5–6
dienų posėdžiavimo arba jungtinių komitetų, sujungus pavadinimus gautas tas pats efektas. Kalbant
apie tarptautinį bendradarbiavimą, galimybė pasižiūrėti į užsienio partnerių patirtį, tačiau konkrečių
komercinių ryšių nėra.
D. Dirsė sako, rajone yra daug apleistų pastatų, kurių savininkai neprižiūri, klausia, kokia
rajono pozicija.
P. Žagunis sako, kategoriška, tai yra bėda, kadangi tai yra privati nuosavybė. Pernai buvo
sutvarkyti 7 pastatai, kurie buvo pripažinti bešeimininkiais. Šiuo metu yra keli pastatai, kuriuos
siekiama pripažinti bešeimininkiais, taip pat yra nauja galimybė organizuoti jų tvarkymą,
panaudojant europinę paramą.
V. Grigienė klausia, kur yra problema, kad susiduria su problema komplektuojant darbo
jėgą.
P. Žagunis sako, padidinti atlyginimus.
J. Katinas sako, rajone bedarbystės nėra, yra tinginystė. Šiandien „Dominari“ ieško
šaltkalvių, mechanikų, baldžių, kuriems ruošiasi į rankas mokėti 800 eurų. Kitos gamyklos taip pat
plečiasi ir į rankas moka didelius pinigus. Mano, kad trūksta bendravimo su miesto meru, miesto
taryba. Sudarytos bendradarbiavimo komisijos pirmininku turėtų būti meras arba mero
pavaduotojas. Jauni žmonės grįš po studijų, jeigu bus bendradarbiaujama su miestu, kadangi darbo
vietų yra. Išreiškia nepasitenkinimą, kad sunaikinta rajono policija, tikisi, kad saugumas pagerės ir
nereikės ateity reikšti nepasitenkinimo, kad sunaikinta rajono policija. Džiaugiasi Pramonės ir
amatų rūmų bendradarbiavimu. Siūlo ūkininkų ir verslininkų apdovanojimų šventę surengti kartu.
Siūlo panaikinti Jočio įmonę. Seniūnijoms siūlo atiduoti daugiau valdymo bei Panevėžio seniūniją
ir Velžio seniūniją pastiprinti arba pavaduotojais, arba įsteigti tryliktą seniūniją. Yra viešoji įstaiga,
kurioje ir auditas buvo atliktas, per 14 metų investuota apie 14 mln. Lt į šilumos ūkį, katilines, o jos
nuostolingos. Kyla klausimas kodėl, kur yra neūkiškumas, mano, gal reikėtų steigti UAB.
Investuota apie 16 mln. Lt į plyną lauką, tačiau veikla nevykdoma. Reikia pagalvoti apie Pažagienių
ir Dembavos lopšelių-darželių plėtrą, taip pat atkreipti dėmesį reikėtų į vaikus, kurie važiuoja
mokytis į miestą.
P. Žagunis pritaria, kad bendradarbiavimui su miestu ribų nėra, dėl policijos sujungimo
nebuvo galima daryti įtakos, nors stengtasi šiuo klausimu, tačiau yra įstatymas, kurį reikia vykdyti.
Šiuo metu skųstis negalima, lankomos ir socialinės rizikos šeimos, kaip vyks darbas, vėliau bus
matoma. Dėl bendros šventės rengimo yra svarstoma. Jočio įmonės „Pansalas“ neįmanoma
likviduoti, kadangi neaišku kur akcininkai. Savarankiškumą seniūnijų galima visada gerinti, dėl
seniūnijų dydžio pritaria, dėl viešosios įstaigos taip pat pasisako, kad pritaria J. Katinui. Plyname
lauke šiuo metu yra išnuomota 2 įmonėms žemės sklypai. Viena įmonė pernai turėjo pradėti
statybas, susimokėjo mokestį, tačiau niekas nevyksta, kita įmonė pasikeitus žemės nuomojimo
įstatymui, susimokėjo mokestį, atvykę buvo pasikalbėti, tačiau kol kas veiklos nėra. „Dominari“
planuoja dar nemažą plėtrą rajone.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-45 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
2. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 metų
veiklos ataskaitos patvirtinimas.
Pranešėjas E. Lunskis informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
R. Trota džiaugiasi komandiniu aplinkos gerinimu, dėl pastatų būklės reikėtų pasitelkti
kontroliuojančias institucijas, kurios savo poveikiu galėtų padaryti tam tikrą spaudimą. Randant
savininkus galima tam tikrų situacijų išvengti. Dėkoja, kad Rūtakiemio užtvanka paženklinta.
J. Katinas klausia, ar 2016 metais Paįstriui ir Ėriškiams yra galimybė gerti gėlą vandenį.
Pateikia pastabą, kad netolygiai paskirstomos kultūros lėšos.
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E. Lunskis sako, dėl Paįstrio ir Ėriškių informacija komitetuose pateikta praėjusią savaitę,
apie parengtą projektinį pasiūlymą, šiais metais pradėti vykdyti rangos darbus nerealu, jeigu
pasiseks, tai kitąmet. Rangos sutartys kitais metais tikrai bus. Kalbant apie kultūrą, šiame tarybos
posėdyje teikiamas vienas iš sprendimų projektų, kur įvedama 0,5 etato po 0,25, atkreipiamas
dėmesys į priemiestines gyvenvietes. Dėl priemiestinių gyvenviečių kultūros daug diskutuojama,
ieškoma sprendimų.
V. Grigienė klausia, ar fizinių asmenų ir darbuotojų skaičius keitėsi 2015 metais
savivaldybėje. Prašo pakomentuoti administracinių naštos mažinimo priemonių plano vykdymo
vertinimą. Klausia, ar pavyko realizuoti „Labbis“ programą, ar efektyviai dirba programa.
J. Katinas paliko patalpą 11.52 val.
E. Lunskis sako, kad turi detalią informaciją, kas atleista, kas priimta, atleisti 5 valstybės
tarnautojai, dirbantieji pagal darbo sutartį – 8, priimti į darbą 5 valstybės tarnautojai, 8 dirbantieji
pagal darbo sutartį. Bendras pareigybių skaičius nesikeitė. Kiekvienais metais Centralizuotas vidaus
audito skyrius atlieka darbą dėl administracinių naštos priemonių plano vykdymo, visi skyriai
pateikia informaciją, prašo pakomentuoti Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėją.
L. Mykolaitienė sako, vadovaujantis Administracinės naštos mažinimo įstatymu pagal
nustatytus kriterijus peržiūrima kas pusę metų, skyriaus plane numatyta peržiūrėti teisės aktus,
susijusius su administracinės naštos mažinimu, kadangi savivaldos sprendimas, turintis įtakos
administracinės naštos mažinimui, buvo priimtas dėl alkoholio leidimų, sumažino administracinę
naštą verslininkams 2016 metais, visi kiti teisės aktai neprideda ir nemažina administracinės naštos.
E. Lunskis sako, dėl „Labbio“ programos, vienas iš pagrindinių prioritetų buvo praėjusių
metų 4 ketvirtį, buvo paskirti atsakingi darbuotojai, kad visos įstaigos naudotų tik „Labbis“
programą. Nuo sausio 1 d. tai ir įvyko. Kaip ir kiekvienoje sistemoje, pasitaiko nesklandumų,
atnaujinimų ir kitų dalykų, bet sistema veikianti.
V. Grigienė klausia, kokia E. Lunskio sąsaja su Vietos veiklos grupe.
E. Lunskis sako, 2015 metų rugsėjo mėnesį tapo asociacijos eiliniu nariu.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-46 pridedamas).
Balsavo: už – 20 balsų.
J. Katinas grįžo 12.05 val.
P. Žagunis informuoja, kad posėdyje dalyvauja Naujamiesčio gyventoja Janina
Dambrauskienė. Suteikiamas žodis.
J. Dambrauskienė pasisako, kad yra ignoruojama, domisi, kodėl projektas įgyvendinamas, o
gatvė neasfaltuojama.
P. Žagunis sako, gatvė bus išasfaltuota kitais metais.
J. Dambrauskienė klausia, kodėl ne šiais metais.
P. Žagunis prašo R. Samkaus informuoti, kiek rajone dar yra neasfaltuotų gatvių.
R. Samkus sako, kad rajone yra apie 70 kilometrų neasfaltuotų gatvių.
P. Žagunis praneša tarybos nariams, kad visi gavo informaciją, kaip reikia elgtis svarstant
sprendimus, kad išvengti interesų konflikto. Prašo priimti sprendimus dėl interesų konflikto prieš
išsakant nuomonę apie priimamus sprendimus. Primena, kad nuomonę apie nusišalinimą reikia
išreikšti aiškiai, o kiti tarybos nariai priima sprendimą, ar priimti nusišalinimą.
3. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos
lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto),
priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2016 metais objektų sąrašo patvirtinimas.
Pranešėjas R. Samkus informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
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V. Grigienė klausia, kas nusprendė, kad būtent tos gatvės 2016 metais asfaltuojamos.
R. Samkus sako, kaip ir parašyta 2015 metais patvirtintoje tvarkoje, seniūnijos pristatė su
bendruomenėmis suderintus gatvių asfaltavimo darbų planus, ir iš tų sąrašų buvo sudarytas šis
sąrašas. Pirmus sprendimus priima bendruomenė seniūnijose, o sąrašą sudėlioja Vietinio ūkio
skyrius.
D. Juodelienė klausia, kodėl neatsižvelgiama į bendruomenės nuomonę, kadangi buvo du
kartus išsiųstas seniūnijai sąrašas, kuris yra suderintas bendruomenės valdyboje. Buvo sakyta, kad
priemiestinėms gyvenvietėms bus išskirtinis dėmesys.
P. Žagunis atsako, yra suderinti visi objektai, yra tęstiniai objektai, yra lėšų naudojimo
tvarka, jeigu bus pradėta vadovautis tik vienos bendruomenės išreikšta nuomone, rajone bus
chaosas. Jeigu neatkreiptas dėmesys šiais metais, galbūt bus atkreiptas vėliau.
R. Samkus sako, gautas Velžio seniūnijos bendruomenės susirinkimo protokolas, ten
bendruomenės dalyvių susirinkime nebuvo.
K. A. Budrys pasisako, kad seniūnai nepasikviečia tarybos narių, bendruomenės pirmininkų
į susirinkimus.
J. Katinas išsako pastabą, kad per mažai gauta lėšų iš Susisiekimo ministerijos pagal
gyvenimo kokybės gerėjimą, žiedinė savivaldybė, gyventojų skaičius nemažėja, kelių ilgis didelis,
lobistiškai pas ministrą neapsilankyta nei socialdemokratų, net ir mero. Tikėjosi, kad mažiausiai
2,5 mln. Eur bus skirta, padirbėjus būtų gautos didesnės sumos. Pastebi, kad per daug dėmesio
skirta žvyruotiems keliams, reikėtų žymiai daugiau dėmesio skirti asfaltuotiems keliams. Siūlo
daugiau įsiklausyti į tarybos narius, kadangi buvo nuskriausti priemiesčio keliai, kadangi ten žymiai
daugiau nusidėvi keliai.
P. Žagunis sako, kai pinigus dalindavo pieštuku, sumos būdavo kitokios ir skirdavosi tarp
rajonų, dabar, kai yra kompiuterinė programa, viskas centų tikslumu padalinta pagal statistinius
duomenis. Tam įtakos neturi nė viena partija.
R. Samkus sako, priemiesčio gyvenvietėms prioritetas taikomas, tai matoma objektų sąraše.
Politikai jokios įtakos negali padaryti, kadangi taikomos yra formulės. Pernai gauta 1 mln. 507
tūkst. Eur, šiais metais 1 mln. 460 tūkst. Eur, šiais metais gauta 47 tūkst. Eur mažiau, nekalbant apie
tikslinį finansavimą, tikslinis finansavimas skiriamas atskiru susisiekimo ministro įsakymu, apie
šias lėšas dar informacijos nėra.
V. Grigienė sako, vienas iš kriterijų skirstant lėšas turėtų būti indėlis į biudžetą. Pritaria, kad
J. Katinas tą patį sakė vertinant ataskaitą, kad priemiestinės gyvenvietės lėšų nesulaukia.
P. Žagunis sako, gruodžio mėnesį buvo patvirtinta nauja lėšų skirstymo tarp savivaldybės
seniūnijų tvarką. Tokie miesteliai kaip Smilgiai, Geležiai labai retai gautų lėšų.
V. Grigienė sako, reikėtų vertinti, kiek jie jau yra gavę lėšų.
P. Žagunis sako, jeigu būtų vertinama Velžio seniūnija, ji, ko gero, daugiausia gavusi.
V. Kuliešienė pareiškia apie nusišalinimą 12.29 val.
Balsavimas skelbiamas dėl pritarimo V. Kuliešienės nusišalinimui.
Balsavo: už – 17 balsų.
Pritarus V. Kuliešienės nusišalinimui tarybos narė paliko patalpas 12.30 val.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-47 pridedamas).
Balsavo: už – 15 balsų, nebalsavo – 5.
V. Kuliešienė grįžo 12.32 val.
4. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo
pertvarkos 2016–2020 metais bendrojo plano patvirtinimas.
A. Zalatoris 12.33 val. pareiškia, kad nusišalina nuo klausimo svarstymo, kadangi žmona
dirba Upytės Antano Belazaro pagrindinėje mokykloje.
Balsavimas skelbiamas dėl pritarimo A. Zalatoriaus nusišalinimui.
Balsavo: už – 17 balsų.
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Pritarus A. Zalatoriaus nusišalinimui tarybos narys paliko patalpas 12.33 val.
D. Dirsė 12.34 val. prašo priimti jo nusišalinimą.
Balsavimas skelbiamas dėl pritarimo D. Dirsės nusišalinimui.
Balsavo: už – 19 balsų.
Pritarus D. Dirsės nusišalinimui tarybos narys paliko patalpas 12.34 val.
Pranešėjas A. K. Rimkus informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
A. Pocius pasisako, kad daug dirbta šiuo klausimu, tai ne vien piniginės lėšos, labai jautrus
klausimas, kadangi kaimuose, gyvenvietėse skausmingai žmonės priima, ypač mokyklas, kur
mokiniai yra maži, siūlo koreguoti sprendimo projektą atidedant metams Jotainių skyriaus
uždarymą bei Šilų skyrių palikti dar metus. Uždarant skyrius, labai didelės naudos savivaldybei
nebūtų.
R. Trota klausia, kiek bus atleista mokytojų ir kito personalo, ar bus perskirstomi etatai, ar
bus atleisti. Taip pat domisi, kaip pasikeistų mokytojų atlyginimai.
A. K. Rimkus sako, vienas iš privalomų planų yra mokytojų įdarbinimas. Yra rajone
20 mokytojų pensininkų, su jais dirbama individualiai, kviečiama keisti veiklą. Įdarbinimo plane
parašyta ieškoti galimybių atleidžiamus mokytojus įdarbinti, pvz., mokytojų padėjėjais. Velžio
gimnazija išspręs Katinų mokyklos mokytojų klausimus, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
informavo mokyklas, kad nepriimtų naujų mokytojų, o teiktų pirmenybę atleidžiamiems
mokytojams. Mokytojų atlyginimai nesikeis, kadangi rajone mokytojų atlyginimai, palyginti su
Lietuvos vidurkiu, mažesni 10 procentų, krepšelio lėšų 10–15 proc. gaunama daugiau nei šalies
vidurkis, kadangi priemiestinis žiedinės savivaldybės tinklas, tam tikra dalis vaikų išvažiuoja į
miestą. Gaunami pinigai išsiskirsto į mažas retas mokyklas.
R. Trota sako, kad minėti pensininkai neturi išskirtinių dalykų, jie turi tokį patį darbuotojo
statusą. Jeigu sueina pensininko atleidimo data, galbūt tada galima suteikti privilegiją, ir jis išeis,
tačiau turės būti mokama išeitinė.
A. K. Rimkus sako, sprendimo projekte nėra pateikta skaičių, atskirais sprendimais reikės
gegužės mėnesį tikslinti Velžio gimnazijos nuostatus, Jotainių, Šilų ir Trakiškio, tuose sprendimuose
bus konkretizuoti skaičiai.
V. Grigienė klausia, kiek yra mokytojų, dirbančių antraeilėse pareigose. Taip pat strategijoje
buvo numatyta riboti pamokų skaičių, ne daugiau kaip 36. Klausia, ar kur numatyta mokinių
prognozė iki 2020 m. kiekvienoje mokykloje, su padaliniais, kaip dabar, be prijungimo. Pastebi, kad
aiškinamajame rašte išlaidų sąmatos tikslios nėra.
A. K. Rimkus sako, detalūs skaičiavimai dėl Katinų skyriaus bus tikslinami kartu su Velžio
gimnazijos nuostatų keitimu, bus numatyta, kur vežami vaikai. Skaičiavimai pateikti preliminarūs,
bus konkretizuoti kiekvienai įstaigai.
S. Kriukienė sako, antraeilininkų mokytojų yra apie 11 procentų, dėl labai mažo darbo
krūvio pagrindinėse mokyklose, kai negali susidaryti viso krūvio.
V. Grigienė klausia, kaip dėl 36 valandų.
A. K. Rimkus sako, šis dalykas griežtai reguliuojamas.
K. A. Budrys klausia, kokia vedėjo nuomonė dėl Šilų ir Jotainių.
A. K. Rimkus sako, kai darbo grupėje buvo balsuota, išsiskyrė nuomonės, pasisako, kad jo
nuomonė buvo palikti Šilus, dėl Jotainių buvo priešinga nuomonė, kadangi yra tuščių vietų kitose
mokyklose.
Skelbiamas balsavimas su pakeitimais, paliekant Šilus ir Jotainius iki 2017 metų.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-48 pridedamas).
Balsavo: už – 15 balsų, nebalsavo – 4.
Grįžo A. Zalatoris, D. Dirsė 12.54 val.
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5. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių
priėmimo laiko nustatymo, mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas
skaičiaus, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus 2016–2017 m. m. patvirtinimas.
Pranešėjas A. K. Rimkus informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
Balsavimas skelbiamas patikslinus sprendimą pagal prieš tai priimtą sprendimą.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-49 pridedamas).
Balsavo: už – 17 balsų, nebalsavo – 4.
6. SVARSTYTA. Vaikų ir mokinių maitinimo kaštų kompensavimo tvarkos aprašo
patvirtinimas.
Pranešėjas A. K. Rimkus informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
J. Katinas sako, yra likusios keletas mokyklų (Paliūniškis, Upytė, Žibartoniai), kuriose
vaikai maitinami biudžetinėse valgyklose. Klausia, kokia nuomonė, kaip geriau vaikui. Pasisako,
kad kiekvienoje valgykloje reikėtų leisti metinių ir gedulingus pietus organizuoti, be alkoholio, ir
griežtai atsisakyti jubiliejų ir vestuvių šventimo.
A. K. Rimkus sako, 40 procentų savivaldybių yra privačių valgyklų, 40 procentų
biudžetinių, 20 procentų mišrus variantas. Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai mano, kad
reikėtų pereiti prie valgyklų, išlaikomų biudžeto lėšomis. Rajono mokyklos labai mažos, verslui yra
labai sudėtinga. Mero arba savivaldybės administracijos direktoriaus raštu bus informuota
rekomendacijos, kad nebūtų renginių mokyklose su alkoholiu, jeigu taip yra.
J. Katinas klausia, kaip vaikams geriau, kokio tipo valgyklos.
A. K. Rimkaus nuomone, biudžeto lėšomis išlaikomose, vykdomuoju raštu bus dar
primintos taisyklės.
V. Grigienė klausia, iš kokių lėšų bus kompensuoti maitinimo kaštai, kokios programos.
A. K. Rimkus sako, iš 2 programos, švietimo.
V. Grigienė klausia, ar tikrai buvo visos galimybės paskaičiuotos, ar skelbti konkursai, ar
tikrai turi taip pabrangti pietūs, gal atsirastų maitintojai, kai nereikėtų savivaldybės kompensacijos.
P. Žagunis sako, šiuo metu yra sudarytos sutartys.
E. Lunskis sako, yra surinkta informacija apie galiojančias paslaugų teikimo sutartis,
sprendimo 3 punkte yra parašyta, kad sprendimas įsigalioja nuo 2016 metų liepos 1 d., dar po liepos
1 d. bus 2 galiojančios sutartys. Vadovai privalės vykdyti sprendimą ir ieškoti kompromisų su
paslaugų teikėjais, tam, kad būtų vykdoma tvarka, įgyvendinamos Valstybės kontrolės
rekomendacijos.
V. Grigienė klausia, ar sutartys su kalendoriniais, ar su mokslo metais sutampa.
E. Lunskis sako, didžioji dalis baigiasi mokslo metų pabaigoje.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-50 pridedamas).
Balsavo: už – 17 balsų, prieš – 1 balsas, nebalsavo – 3.
7. SVARSTYTA. Geriausio metų kultūros darbuotojo vardo suteikimas.
Pranešėjas A. K. Rimkus informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-51 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
8. SVARSTYTA. Panevėžio rajono kultūros ir meno mėgėjų kolektyvų atstovavimo
užsienyje komisijos sudarymas, komisijos darbo reglamento bei Panevėžio rajono kultūros ir meno
mėgėjų kolektyvų atstovavimo užsienyje tvarkos aprašo patvirtinimas.
Pranešėjas A. K. Rimkus informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
R. Trota džiaugiasi, kadangi klausimas buvo iškeltas, ir kolektyvai gaus paskatinimą.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-52 pridedamas).
Balsavo: už – 20 balsų, nebalsavo – 1.
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ūkį.

9. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės turto investavimas į VšĮ Velžio komunalinį
Pranešėja A. Čiegytė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-53 pridedamas).
Balsavo: už – 17 balsų, prieš – 1 balsai, nebalsavo – 2.

10. SVARSTYTA. Sutikimas perimti valstybės turtą nuosavybėn ir jo perdavimas Panevėžio
rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.
Pranešėja A. Čiegytė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-54 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
11. SVARSTYTA. Nuomos sutartis.
Pranešėja A. Čiegytė informuoja apie sprendimo projektą.
NUTARTA. Sprendimo nepriimti.
Balsavo: prieš – 20 balsų, nebalsavo – 1.
12. SVARSTYTA. Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais
patvirtinimas.
Pranešėja A. Čiegytė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
J. Katinas 13.18 val. pareiškia apie nusišalinimą.
Balsavimas skelbiamas dėl pritarimo J. Katino nusišalinimui.
Balsavo: už – 19 balsų.
Pritarus J. Katino nusišalinimui Tarybos narys paliko patalpas 13.19 val.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-55 pridedamas).
Balsavo: už – 20 balsų.

tvarkos

aprašo

J. Katinas grįžo 13.20 val.
13. SVARSTYTA. Kaimo bendruomenių, religinių bendruomenių ir nevyriausybinių
organizacijų programų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimas.
Pranešėja G. Šarkiūnienė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-56 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
14. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 20 d.
sprendimo Nr. T-153 „Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto,
skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimas.
Pranešėja S. Venslavičienė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-57 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
15. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo finansinės paramos
suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimas.
Pranešėjas V. Jakubonis informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-58 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
16. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės 2016 m. melioracijos prioritetinių darbų
programos patvirtinimas.
Pranešėjas V. Jakubonis informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
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NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-59 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
D. Juodelienė išėjo iš posėdžių salės 13.28 val.
17. SVARSTYTA. Pritarimas Palinkuvės melioracijos statinių naudotojų asociacijos
projekto „Panevėžio rajono Krekenavos seniūnijos Palinkuvės melioracijos statinių naudotojų
asociacijos narių žemės sklypų dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimui pagal
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“
veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“.
Pranešėjas V. Jakubonis informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-60 pridedamas).
Balsavo: už – 20 balsų.
18. SVARSTYTA. Pritarimas Panevėžio rajono Naujamiesčio seniūnijos melioracijos
statinių naudotojų asociacijos projekto „Panevėžio rajono Naujamiesčio seniūnijos melioracijos
statinių naudotojų asociacijos narių žemės sklypų dalies melioracijos statinių rekonstravimas“
rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į
materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“.
Pranešėjas V. Jakubonis informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-61 pridedamas).
Balsavo: už – 20 balsų.
D. Juodelienė grįžo į posėdžių salę 13.30 val.
19. SVARSTYTA. Pritarimas melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Pažambis“
projekto „Panevėžio rajono Karsakiškio seniūnijos melioracijos statinių naudotojų asociacijos
„Pažambis“ narių žemės sklypų dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimui pagal
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“
veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“.
Pranešėjas V. Jakubonis informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-62 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
20. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 17 d. sprendimo
Nr. T-179 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-216
„Dėl Panevėžio rajono vaikų globos namų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimas.
Pranešėja A. P. Paškevičienė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
J. Katinas klausia, ar Linkaučių vaikų namuose atsirado kūdikių.
A. P. Paškevičienė sako, dar ne.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-63 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
21. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės 2016 metų visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos patvirtinimas.
J. Januškienė 13.36 val. pareiškia apie nusišalinimą.
Balsavimas skelbiamas dėl pritarimo J. Januškienės nusišalinimui.
Balsavo: už – 18 balsų.
Pritarus J. Januškienės nusišalinimui Tarybos narė paliko patalpas 13.36 val.
D. Juodelienė 13.37 val. pareiškia apie nusišalinimą.
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Balsavimas skelbiamas dėl pritarimo D. Juodelienės nusišalinimui.
Balsavo: už – 16 balsų.
Pritarus D. Juodelienės nusišalinimui Tarybos narė paliko patalpas 13.37 val.
V. Grigienė 13.37 val. pareiškia apie nusišalinimą.
Balsavimas skelbiamas dėl pritarimo V. Grigienės nusišalinimui.
Balsavo: už – 16 balsų.
Pritarus V. Grigienės nusišalinimui Tarybos narė paliko patalpas 13.37 val.
R. Pranys 13.37 val. pareiškia apie nusišalinimą.
Balsavimas skelbiamas dėl pritarimo R. Pranio nusišalinimui.
Balsavo: už – 15 balsų.
Pritarus R. Pranio nusišalinimui Tarybos narys paliko patalpas 13.37 val.
A. Zalatoris 13.38 val. pareiškia apie nusišalinimą.
Balsavimas skelbiamas dėl pritarimo A. Zalatoriaus nusišalinimui.
Balsavo: už – 14 balsų.
Pritarus A. Zalatoriaus nusišalinimui Tarybos narys paliko patalpas 13.38 val.
Pranešėjas E. Lunskis informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-64 pridedamas).
Balsavo: už – 15 balsų, nebalsavo – 1.
Tarybos nariai J. Januškienė, D. Juodelienė, V. Grigienė, R. Pranys, A. Zalatoris grįžo į
posėdžių salę 13.40 val.
22. SVARSTYTA. Pritarimas sutarties projektui.
Pranešėja S. Biveinienė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
J. Katinas pateikia pastabą, kad valdymą reikėtų atiduoti Velžio komunaliniam ūkiui,
kadangi šiukšlės yra pelningas verslas.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-65 pridedamas).
Balsavo: už – 18 balsų, nebalsavo – 3.
(Tarybos nariai balsavo elektroniniu balsavimu, J. Januškienė balsavo ranka už.)
23. SVARSTYTA. Pritarimas Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir
Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai.
Pranešėjas S. Glinskis informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
O. Dirsė sako, vykdant projektavimo darbus ateityje reikėtų derinti su žemdirbių
organizacijomis.
S. Glinskis sako, šiuo metu parengtas projektas, vyksta viešinimas nuo kovo 19 d. iki
gegužės 19 d. Vyks visuotinė konferencija, susirinkimas gegužės 19 d. didžiojoje salėje, kviečia
dalyvauti. Rengėjai pasirengę Tarybai pristatyti sprendinius. Savininkai, žemės valdytojai
informuojami registruotais laiškais.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-66 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
24. SVARSTYTA. Pritarimas keturšalės sutarties projektui.
M. Petrauskaitė 13.47 val. pareiškia apie nusišalinimą.
Balsavimas skelbiamas dėl pritarimo M. Petrauskaitės nusišalinimui.
Balsavo: už – 20 balsų.
Pritarus M. Petrauskaitės nusišalinimui Tarybos narė paliko patalpas 13.47 val.
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Pranešėjas V. Visockis informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-67 pridedamas).
Balsavo: už – 20 balsų.
M. Petrauskaitė grįžo į posėdžių salę 13.49 val.
25. SVARSTYTA. Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo.
Pranešėjas R. Samkus pristato informaciją.
Informacija išklausyta.
26. SVARSTYTA. Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai.
Pranešėjas P. Žagunis informuoja apie gautus prašymus.
Informacija išklausyta.
Savivaldybės meras P. Žagunis informuoja, kad Tarybos posėdis planuojamas 2016 m.
gegužės 12 d.
Posėdžio pirmininkas
Panevėžio rajono savivaldybės meras

Povilas Žagunis

Posėdžio sekretorė

Milda Bagdonaitė

