PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2016 m. liepos 11 d. Nr. T1-7
Panevėžys
Tarybos posėdis įvyko 2016 m. liepos 4 d., pradžia 14.00 val., pabaiga 14.30 val.
Posėdžio pirmininkas – Povilas Žagunis, Savivaldybės meras.
Posėdžio sekretorė – Gintarė Čiūraitė, Kanceliarijos skyriaus vyriausioji specialistė.
Į Savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai. Posėdyje dalyvavo 21 narys (sąrašas pridedamas),
kviesti asmenys (sąrašas pridedamas).
P. Žagunis praneša, kad posėdis buvo numatytas rugpjūčio 25 d., tačiau dėl įvykusio gaisro
Piniavos mokykloje-darželyje, posėdį nuspręsta šaukti šiandieną.
Darbotvarkės aptarimas.
Prieštaraujančių nėra.
NUTARTA. Bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę.
DARBOTVARKĖ:
1. Informacija apie gaisro padarinius Piniavos mokykloje-darželyje.
2. Dėl įgaliojimų suteikimo.
1. SVARSTYTA. Informacija apie gaisro padarinius Piniavos mokykloje-darželyje
(pranešimo skaidrės pridedamos).
Pranešėjas A. Šniukšta informuoja apie incidentą įvykusį Piniavos mokykloje-darželyje.
Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba gavo pranešimą 8.39 val., į incidento vietą atvyko iš viso penkios
autocisternos. Trys autocisternos – iš Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, antros komandos dvi
mašinos, viena autocisterna iš Ramygalos g. 14, antros komandos ir dvi autocisternos patelktos iš
rajono – Gegužinės ir Naujamiesčio ugniagesių komandos. 8.50 val., t. y. po 11 minučių, pajėgos
buvo atvykusios į incidento vietą, pagal organizacijos duomenis atvykimui skirta 16 min.,
priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos atvyko per 11 min., minutė skirta pasirengti išvykimui į incidento
vietą, atvykimo laikas – 10 min. Atsižvelgiant į standarto reikšmės rajono gaisrus, gaisravietė turėtų
būti pasiekta per 18 min., šiuo atveju buvo pasiekta per 10 min. 10.41 val.. buvo sustabdytas
tolimesnis incidento plėtimasis, 12.11 val. incidentas buvo likviduotas. Incidento metu išdegė
600 kvadratų palėpės, skaičiuojama, kad nudegė apie 800 m² stogo dangos. Incidento metu dirbo 17
Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų – statutinių pareigūnų ir trys Savivaldybės
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai. Taip pat incidento metu buvo patelkta specialioji
technika – konteinerovežis, vandens cisterna ir kopėčios. Atkreipiant dėmesį į incidento
likvidavimą, gaisras buvo specifinis, kadangi tai buvo žaibo iškrova, o ne nuo konkrečios vietos
kilęs gaisras ir vienu metu židiniai buvo per visą pastato stogą. Pažymėjo, kad buvo kilę pretenzijų
dėl vandens tiekimo, gelbėjimo darbų vadovas buvo parengęs sprendimą, kad vandens tiekimas bus
vykdomas pervežimo būdu, vanduo buvo vežamas autocisternomis iš Panevėžio, Smėlynės g., kitas
automobilis buvo pastatytas prie gaisrinio hidranto, esančio prie mokyklos-darželio kampo, nuo jo
buvo paduoti trys gaisriniai švirkštai, B tipo švirkštai. Baigiamieji darbai baigti atlikinėti beveik
18.00 val.
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J. Katinas pasiteiravo, kaip žaibas trenkė, ar ant stogo dėjo tokį karštį, kad staiga ugnis
išplito.
D. Marciuška atsako, gaisro priežastis yra žaibo iškrova, žaibosauga pagal pirminius
duomenis buvo tvarkinga, klibančių kontaktų, nudegimų, nulankstymų nebuvo. Pažymėjo, kad
žaibosaugos apsaugos tikimybė yra 96 proc. Įtrenkimo metu buvo mažiausiai trys židiniai pastate,
buvo suskaldyta siena pirmame aukšte, durų stakta išmušta ir visas žaibo potencialas buvo
perduotas į statinio konstrukciją. Žaibas buvo didelis, žaibolaidžiai nuvedė per visą pastato
konstrukciją, kuri buvo išdėstyta tolygiai ant pastato, ir tas, kas nutekėjo į pastato konstrukcijas,
būtent ir sukėlė gaisrą.
O. Dirsė pasiteiravo, kodėl nesuveikė žaibosauga.
P. Žagunis sako, suveikė.
P. Žagunis pasiteiravo apie atvejį, kai drėgmė didina pralaidumą.
D. Marciuška atsako, žaibosauga matuojama įžeminimo kontūrais, kuo žemė yra drėgnesnė,
tuo įžeminimo kontūras, varža yra mažesnė. Didelė tikimybė, kad įžeminimo varža šiai dienai yra
padidėjusi. Kito paaiškinimo, be didelio žaibo potencialo ir suprastėjusios varžos, nėra.
V. Grigienė klausia, bituminė, ar skarda, ar būtų skirtumas.
D. Marciuška atsako, skarda būtų buvę geriau, kadangi projektavimo metu buvo nuspręsta
daryti tokį, o tokiam pastatui galima iki 1200–1400 m² tokią dangą dėti. Normos yra tokios,
kiekvienas darydamas sprendimus įvertina savo riziką ir daro. Šiuo atveju žaibosauga buvo
tvarkinga.
J. Katinas klausia, nuo ko tie juodi dūmai, domisi, ar nuo iškrovos.
D. Marciuška atsako, degė danga ir akmens vata.
P. Žagunis padėkojo Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovams. Informuoja, kad situacija
mokykloje yra bloga, dideli gaisro padariniai. Pabrėžė, kad labai padėjo žmonės, kurie nešė, dirbo,
kad išsaugotų dalį turto, materialinių vertybių, bet dar daug daiktų yra uždengta polietilenu. Pirmo
aukšto patalpas reikės dalinai tvarkyti, antro aukšto situacija yra prastesnė, o trečio aukšto nebėra.
Vyriausybės kanclerė buvo informuota. Tarybai pritarus reikėtų rašyti raštą, prašyti Vyriausybės
paramos įvykus tokiai nelaimei, nors kol kas nėra žinomas konkretus lėšų poreikis, koks bent
preliminariai būtų reikalingas atstatymui. Informuoja, kad šiandien įvyko Ekstremalių situacijų
komisijos posėdis, kurio metu šis įvykis buvo užregistruotas kaip ekstremalus įvykis.
INFORMACIJA IŠKLAUSYTA.
2. SVARSTYTA. Įgaliojimų suteikimas.
Pranešėjas P. Žagunis supažindina su sprendimo projektu.
Siūloma:
1. Įgalioti Savivaldybės administracijos direktorių skubos tvarka vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu atlikti gaisro padarinių šalinimo darbus (kapitalinį remontą)
Piniavos mokykloje-darželyje, esančiame Žibučių g. 7, Piniavos k., Panevėžio r. sav.;
2. Savivaldybės merą P. Žagunį – kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl padarytų
nuostolių iš dalies padengimo.
P. Žagunis siūlo sprendimo projekto 2 punktą „Savivaldybės merą P. Žagunį kreiptis į
Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl padarytų nuostolių iš dalies padengimo“ keisti į
„Savivaldybės merą P. Žagunį kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl padarytų nuostolių
padengimo“.
D. Juodeliene klausia, ar į posėdį nebuvo kviesti draudimo atstovai, buvo rašyta spaudoje,
kad pastatas yra draustas.
P. Žagunis atsako, nedraustas.
P. Žagunis sako, drausti tik tie, kurie pastatyti Europos Sąjungos lėšomis.
K. A. Budrys klausia, kur darželinukai bus.
P. Žagunis atsako, darželinukai atostogauja dabar, o tikslas, kad rugsėjo 1 d. įstaiga pradėtų
veikti.
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D. Juodelienė klausia, o jeigu būtų atsitikęs įvykis tuo metu, kai būtų buvę vaikai, kaip
draudimas.
P. Žagunis atsako, vaikai apdrausti viso rajono.
J. Katinas klausia, gal politinis sprendimas jau yra, kaip toliau, kad nebūtų viešųjų konkursų
po pusę metų.
V. Grigienė sako, negali būti be konkursų.
P. Žagunis pritaria, teisingai, negali būti.
J. Katinas siūlo išskaidyti objektą į tokias dalis, kad būtų galima pagal apklausas pasikviesti
rangovus. Primygtinai prašo tą daryti, nes įstatymai tai leidžia, galima ir Vyriausybės atsiklausti.
Siūlo iki rugsėjo 1 d. sutvarkyti pirmą ir antrą aukštą, uždengti stogą, paliekant iš dalies sutvarkytą
trečią aukštą, kad pirmame ir antrame aukštuose galėtų vykti pamokos. Duoti garantiją, kad
projektuotų priestatą su aktų sale pirmame aukšte, su keturiomis, penkiomis, šešiomis klasėmis.
P. Žagunis sako, kad tada reikia protokoluoti, kad dengiamas tik pastato stogas.
J. Katinas klausia, o kas dažys.
P. Žagunis siūlo dengti tik pastato stogą, be palubinės dalies.
J. Katinas sako, Taryboje reikėtų balsuoti dėl projektavimo sąlygų, su priestatu, aktų sale ir
su šešiomis, aštuoniomis klasėmis.
P. Žagunis atsako, šis pasiūlymas yra svarstytas, dabar yra galimybė įgyvendinti, siūloma
priimti sprendimą, įgalioti direktorių atlikti stogo, dažymo ir esamų patalpų tvarkymo darbus, o
priestatas geriausiu atveju tik kitais metais.
D. Juodelienė siūlo susikoncentruoti į gaisro padarinių likvidavimą ir stogo uždengimą.
P. Žagunis sako, susikoncentravus tik stogo uždengimu, reikia nugriauti, kas buvo
mansardoje ir susikoncentruoti į stogą, tačiau šiuo metu nepritaria tokio sprendimo priėmimui.
Siūlo priimti sprendimą įgalioti direktorių pradėti likviduoti gaisro padarinius, kad galėtų pradėti
kviesti pagal viešųjų pirkimų nustatytą tvarką ar apklausai, ar deryboms ir išsaugoti tai, kas yra
pirmame, antrame aukšte.
Siūloma balsuoti už įgaliojimų suteikimą Savivaldybės administracijos direktoriui skubos
tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu atlikti gaisro padarinių
šalinimo darbus Piniavos mokykloje-darželyje.
BALSAVIMAS: už – 21 balsas (21 tarybos narys balsavo ranka).
Siūloma balsuoti už P. Žagunio kreipimąsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl padarytų
nuostolių padengimo.
BALSAVIMAS: už – 21 balsas (21 tarybos narys balsavo ranka).
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-139 pridedamas).

Posėdžio pirmininkas
Panevėžio rajono savivaldybės meras

Povilas Žagunis

Posėdžio sekretorė

Gintarė Čiūraitė

