PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2016 m. rugsėjo 2 d. Nr. T1-8
Panevėžys
Tarybos posėdis įvyko 2016 m. rugpjūčio 25 d., pradžia 10.00 val., pabaiga 11.30 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 informuoja, kad posėdyje dalyvauja Naujamiesčio miestelio gyventoja Janina
Dambrauskienė, ir prašo suteikti žodį.
Darbotvarkės aptarimas.
E. Lunskis siūlo įtraukti du papildomus klausimus į darbotvarkę:
1. Dėl pritarimo paraiškų teikimui pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės,
vėjo, geoterminės energijos ar kitų, išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios
(įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“, finansavimo garantijų ir įgaliojimų
suteikimo.
2. Dėl finansinių įsipareigojimų įgyvendinant projektą „Daugiabučių namų ir savivaldybių
viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“.
P. Žagunis sako, klausimai nebuvo pristatyti komitetuose, nes kvietimai buvo gauti po
komitetų posėdžių.
Prieštaraujančių nėra.
NUTARTA. Bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę.
P. Žagunis, Tarybos nariams pritarus, suteikia žodį Janinai Dambrauskienei.
J. Dambrauskienė supažindino Tarybos narius su gautais atsakymais į prašymą dėl
Ramiosios g., Naujamiesčio mstl., asfaltavimo, reikalavo įvardyti datą, kada bus pradėti asfaltavimo
darbai, ir teigia, kad buvo skirtos lėšos minėtai gatvei asfaltuoti.
K. A. Budrys klausia, kokios datos šis protokolas.
J. Dambrauskienė sako, protokolas yra 2014-12-16.
V. Grigienė sako, patikslinu, ne pinigai buvo skirti, o parengtas sprendimo projektas dėl
biudžeto tikslinimo, kuriame buvo numatyta 65,0 tūkst. litų skirti Naujamiesčio mstl. Ramiosios g.
daliai asfaltuoti.
P. Žagunis sako, Tarybos sprendimu lėšos nebuvo skirtos.
J. Dambrauskienė sako, buvo pažadėta, kad šis sprendimo projektas bus svarstomas kitais
metais, tačiau pažadas nuo 2015 m. nėra ištesėtas. 2016 m. rugpjūčio 4 d. buvo organizuojamas
susitikimas su R. Karbauskiu, kurio metu kartu su Meru sutarta, kad bus parašytas raštas, kada bus
asfaltuojama gatvė, tačiau jokio rašto negavau.
P. Žagunis sako, negali būti, kad negavote atsakymo.
J. Dambrauskienė sako, gavau raštą, kuriame rašoma, kad pagal parengtą projektą
Naujamiesčio miestelio Ramiosios gatvės kapitalinio remonto darbus planuojama vykdyti 2017 m.
nustatyta tvarka, atlikus viešuosius pirkimus, tačiau apie asfaltavimą nėra parašyta.
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P. Žagunis sako, prašysime Tarybos narių patikslinti dar kartą planą kitais metais.
J. Dambrauskienė sako, tai tęsis ir tęsis, ir taip niekada išasfaltuota ir nebus, nes, kaip
minėjote, Tarybos nariai nebenori asfaltuoti Ramiosios gatvės. Prašo parašyti tiksliai, kada bus
asfaltuojama Ramioji g.
P. Žagunis sako, tai Jums yra ar nėra parašytas raštas.
J. Dambrauskienė sako, dėl asfaltavimo nėra parašyta, tik kad planuojama vykdyti kapitalinio
remonto darbus 2017 m.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos
ataskaitos patvirtinimo.
Išvada apie Kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos ataskaitą.
2. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo.
3. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-49 „Dėl
Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių priėmimo laiko, mokinių ir klasių
pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų
skaičiaus nustatymo 2016–2017 m. m.“ pakeitimo.
4. Dėl Panevėžio rajono Geriausio metų mokytojo vardo suteikimo.
5. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl
Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
6. Dėl pritarimo Panevėžio rajono savivaldybės administracijos projekto „Kompleksinių
paslaugų šeimai teikimas Panevėžio rajono savivaldybėje“ rengimui pagal 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova
su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.
7. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-243
„Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
tarnybinių atlyginimų schemų (koeficientais) patvirtinimo“ pakeitimo.
8. Dėl kandidato siūlymo apdovanoti ženklu „Auksinės krivūlės riteris“.
9. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo.
10. Dėl leidimo pakeisti patalpų naudojimo paskirtį.
11. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-8 „Dėl
valstybės turto perėmimo“ pakeitimo.
12. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos.
13. Dėl sutikimo perimti finansinį turtą iš Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro.
14. Dėl leidimo sudaryti sutartį ir nuomos mokesčio patvirtinimo.
15. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-131
„Dėl Studijų rėmimo komisijos darbo reglamento ir Studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
16. Dėl pritarimo Panevėžio rajono savivaldybės ir VšĮ Velžio komunalinio ūkio paslaugų
teikimo sutarties projektui.
17. Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros
plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonę „Vietinių kelių vystymas“.
18. Dėl pritarimo paraiškų teikimui pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių
(saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kitų, išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės ir
gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“, finansavimo garantijų ir
įgaliojimų suteikimo.
19. Dėl finansinių įsipareigojimų įgyvendinant projektą „Daugiabučių namų ir savivaldybių
viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“.
20. Informacija apie pasirengimą 2016–2017 mokslo metams.
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21. Informacija dėl Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnybos 2016 m. rugpjūčio
10 d. reikalavimo Nr. R-12(2.2.) „Dėl atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 302 straipsnio
pakeitimo įstatymo 2 straipsnio nuostatų įgyvendinimo“.
22. Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai.
1. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų
veiklos ataskaitos patvirtinimas.
Pranešėja R. Z. Viškelienė, informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
V. Grigienė klausia, ar yra reaguojama į pastabas, rastus trūkumus, rekomendacijas ir ar
rekomendacijos yra pagal įsipareigojimus laiku vykdomos. Kaip situacija keičiasi palyginti su
praėjusia kadencija, ar situacija yra pasiteikusi, ar drausmingesni, linkę labiau laikytis teisės aktų.
R. Z. Viškelienė sako, situacija keičiasi į gerąją pusę, pakankamai rimtai yra reaguojama į
pateiktus pasiūlymus, neturiu didelių pastabų dėl rekomendacijų vykdymo.
R. Trota sako, kontrolės komitetas išnagrinėjo šiuos klausimus pakankamai aiškiai. Vidinės
kontrolės stiprinimas, iškeltų tikslų ir uždavinių įgyvendinimas yra svarbus, ir nors kontrolės analizė
parodė, kad yra nesklandumų, bet jie yra ištaisomi, ir tikimės, kad šie klausimai, kurie buvo
išnagrinėti, 2016–2017 m. nebesikartos. Dėkoju kontrolės komitetui ir savivaldybės administracijai
už sugebėjimą realizuoti save ir įgyvendinti.
D. Juodelienė sako, Panevėžio rajono savivaldybės kontrolės komitetas teikia Savivaldybės
tarybai išvadą, kurioje siūlo pritarti Kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos ataskaitai (kopija
pridedama).
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-140 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
2. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimas.
Pranešėja G. Šarkiūnienė informuoja apie sprendimo projektą. 2.7.1 punkto patikslinimas,
buvo atlikta pastato renovacija Taikos g. 1, Miežiškių seniūnijoje. Vykdomas projektas „Daugiabučių
namų atnaujinimas“, ir dalis pastato priklauso Miežiškių sen. Ilgalaikė paskola buvo paimta, o
palūkanos paskaičiuotos visam ilgalaikės paskolos laikotarpiui. Kadangi paskola numatoma grąžinti,
bus kreipiamasi į banką, kad būtų perskaičiuota, kokia bus reikalinga suma, ir ta suma bus patikslinta,
tikimės, apie 3,0 tūkst. Eur reikėtų palūkanų. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-141 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
3. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo
Nr. T-49 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių priėmimo laiko,
mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus, priešmokyklinio ugdymo
grupių ir vaikų skaičiaus nustatymo 2016–2017 m.“ pakeitimas.
Pranešėjas A. K. Rimkus informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-142 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
4. SVARSTYTA. Panevėžio rajono Geriausio metų mokytojo vardo suteikimas.
Pranešėjas A. K. Rimkus informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
O. Dirsė sako, sprendžiant garbės klausimus, stebisi, kodėl nėra opozicijos atstovo. Siūlo
papildyti komisijos sudėtį, išrenkant opozicijos atstovą.
P. Žagunis klausia, kodėl nebuvo svarstytas šis klausimas, kai buvo sudaryta komisija.
V. Grigienė sako, kai komisijos sudėtį tvirtinome, opozicijos nebuvo.
O. Dirsė sako, nesvarbu, buvo tokių, kurie nepriklausė valdančiųjų daugumai.
P. Žagunis sako, ką deleguojame, kitame Tarybos posėdyje papildysime komisijos sudėtį.
O. Dirsė sako, pasitarsime iki kito posėdžio.
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NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-143 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
5. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 22 d. sprendimo
Nr. T-13 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.
Pranešėja V. Savickienė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-144 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
6. SVARSTYTA. Pritarimas Panevėžio rajono savivaldybės administracijos projekto
„Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Panevėžio rajono savivaldybėje“ rengimui pagal
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės
įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416
„Kompleksinės paslaugos šeimai“.
Pranešėja S. Venslavičienė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
V. Grigienė klausia, pirma, kodėl šį klausimą pristato ne Investicijų, o Personalo skyrius.
Antra, komiteto posėdžio metu S. Venslavičienė akcentavo, kad 75 proc. projekto vykdys
nevyriausybinės organizacijos, nors Panevėžio rajone jų nėra, tik užuomazgos. Labai ambicingas
projektas, šiuolaikiškas, tačiau jo vykdymas, įvertinus socialinių paslaugų kompleksą, teikimo
apimtis yra pakankamai sudėtinga. Domisi, kaip pavyks realizuoti praktiškai, koordinuoti įvertinus
atstumus, apimtį, kadangi Panevėžio rajone pakankamai sudėtinga socialinė situacija. Pagal pateiktas
ataskaitas matoma, kiek yra socialinės rizikos šeimų, kiek gaunančių pašalpas, kiek vaikų gauna
nemokamą maitinimą, skaičius didėja.
E. Lunskis sako, Personalo skyriaus vedėja pristato šį klausimą, nes Panevėžio rajono
savivaldybės administracija mato, kad bus daug Regiono plėtros priemonių, su Europos Sąjungos
parama yra išleistas direktoriaus įsakymas, kuriuo priskirta darbuotojų asmeninė atsakomybė už
projekto vykdymą, pateikimą ir kitus dalykus.
S. Venslavičienė sako, 75 proc., kurie yra numatyti nevyriausybinėms organizacijoms, yra
griežtai reglamentuota projekto apraše, ir turime tai įgyvendinti. Projekte gali dalyvauti ne tik
Panevėžio rajono, bet ir miesto nevyriausybinės organizacijos, bus viešai skelbiama, ir bus galima
dalyvauti partnerių atrankoje. Projekte bus įdarbinta 3,25 etato socialinio darbuotojo, 1 etatas
psichologo ir 1 etatas užimtumo specialisto. Taip pat nutarta, kad bus planuojama įtraukti savanorišką
veiklą. Taip pat iš netiesioginių projekto išlaidų bus galima skirti tam tikras valandas, projekto
koordinatoriui ir buhalteriui, kurie administruos, rinks informaciją, bendraus su agentūromis.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis yra 3 metai. Tikimės, kad padedant seniūnijų socialiniams
darbuotojams, mokyklų socialiniams pedagogams projektas bus įgyvendintas.
A. Birbilas sako, noriu patikslinti informaciją, Panevėžio rajone yra daug bendruomenių ir
visos jos nevyriausybinės organizacijos.
S. Venslavičienė sako, Panevėžio rajone yra sudaryta, patvirtinta Tarybos sprendimu
nevyriausybinių organizacijų taryba, nevyriausybinių organizacijų yra Panevėžio rajone.
V. Grigienė sako, jos turi būti užsiregistravusios, domisi, kiek nevyriausybinių organizacijų
yra Panevėžio rajone. Komiteto metu atsakymo negavau.
P. Žagunis sako, patikslinsime.
S. Venslavičienė sako, noriu patikslinti informaciją, pirminiame apraše buvo įrašyta, kad
partneriais galės būti tik tos organizacijos, kurios teikia tokią socialinę veiklą, vėliau šis punktas buvo
išbrauktas iš aprašo.
P. Žagunis sako, su visų žmonių ir Tarybos narių pagalba bandysime įgyvendinti šį projektą.
D. Juodelienė sako, su nevyriausybinėmis organizacijomis bus problema, nes nevyriausybinės
organizacijos savo įstatuose turi būti numačiusios, kad gali verstis šia veikla. Kalbant konkrečiai apie
Dembavos bendruomenę, turime tvirtinti įstatus, norėdami dalyvauti tokioje veikloje.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-145 pridedamas).
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Balsavo: už – 21 balsas.
7. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo
Nr. T-243 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, tarnybinių atlyginimų schemų (koeficientais) patvirtinimo“ pakeitimas.
Pranešėja S. Venslavičienė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-146 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
8. SVARSTYTA. Kandidato siūlymas apdovanoti ženklu „Auksinės krivūlės riteris“.
Pranešėja S. Venslavičienė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-147 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
9. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo
patvirtinimas.
Pranešėjas R. Samkus informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-148 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
10. SVARSTYTA. Leidimas pakeisti patalpų naudojimo paskirtį.
Pranešėja A. Čiegytė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-149 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
11. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo
Nr. T-8 „Dėl valstybės turto perėmimo“ pakeitimas.
Pranešėja A. Čiegytė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-150 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
12. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų nuoma.
Pranešėja A. Čiegytė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-151 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
13. SVARSTYTA. Sutikimas perimti finansinį turtą iš Panevėžio rajono socialinių paslaugų
centro.

Pranešėja A. Čiegytė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
V. Grigienė klausia, kaip valstybinėje biudžetinėje įstaigoje tiek metų buvo akcijos ir jos
neatsispindėjo finansinėje ataskaitoje. Kaip finansinėse ataskaitose buvo pateikiamas, skaičiuojamas
turtas tiek metų ir kaip finansinėse atskaitomybės dokumentuose tai parodysime.
P. Žagunis sako, kaip supratau, tas turtas buvo, tik dabar jie nori perduoti savivaldybei.
V. Grigienė sako, ne, valstybinė biudžetinė įstaiga negali turėti akcijų, pagal galiojančius
teisės aktus.
P. Žagunis sako, turėjo būti tos akcijos apskaitoje, negalėjo atsirasti vakar.
R. Z. Viškelienė sako, dirbame, klystame, nepamatome. Kontrolės komiteto metu kalbėjome
apie vidaus kontrolės stiprinimą. Kiekvienoje ataskaitoje rašome, turime metodiką, įtvirtintą
valstybės kontrolierės, patvirtintą teiginį, kad 100 proc. niekada neapžiūrime visko dėl daugybės
priežasčių. Gustonių socialinių paslaugų centre buvome daug kartų, bet ši suma yra tokia maža, kad
pagal atskirus metodikos dalykus, kada nusistatai kiekybines, kokybines rizikas, į apžvalgos lauką
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anksčiau nepateko. Šiuo metu administracija imasi veiksmų ištaisyti, o vidaus kontrolės klausimas
išlieka aktualus.
V. Grigienė klausia, reorganizuojant ar sukuriant iš padalinių centrą, kaip buvo pateikiamos
finansinės ataskaitos.
R. Z. Viškelienė sako, biudžetinėse įstaigose yra labai svarbu perdavimas, keičiantis įstaigos
darbuotojams, vadovams, tačiau teisiniuose aktuose šito nerandame. Siūlo įtvirtinti perdavimą.
V. Grigienė sako, perdavimai būna, tik formalūs, o ne faktiniai.
R. Z. Viškelienė sako, jeigu yra formalūs, tai įsitikinkime, kad perdavimai būna. Tai viena iš
vidaus kontrolės priemonių.
P. Žagunis sako, ar jos dabar atsirado, ar jos buvo.
V. Grigienė sako, buvo nuo 2013 m.
P. Žagunis sako, sutikite, nebuvo sutvarkyta apskaita. Siūlo taisyti klaidas.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-152 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
14. SVARSTYTA. Leidimo sudaryti sutartį ir nuomos mokesčio patvirtinimas.
Pranešėja A. Čiegytė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-153 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
15. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 28 d. sprendimo
Nr. T-131 „Dėl Studijų rėmimo komisijos darbo reglamento ir Studijų rėmimo iš savivaldybės
biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.
Pranešėja I. Kulikauskienė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-154 pridedamas).
Balsavo: už – 20 balsų, nebalsavo – 1.
16. SVARSTYTA Pritarimas Panevėžio rajono savivaldybės ir VšĮ Velžio komunalinio ūkio
paslaugų teikimo sutarties projektui.
Pranešėja I. Kulikauskienė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
V. Grigienė sako, aiškinamajame rašte parašyta, kad paskaičiavimų nereikės vykdymui. Kyla
klausimas, o jeigu VšĮ Velžio komunalinis ūkis Panevėžio rajono savivaldybei vykdant projektą dėl
kokių nors aplinkybių neįvykdys sutarties, ir kadangi garantiją prisiima steigėjas Panevėžio rajono
savivaldybė, tai prisiima ir visus finansinius įsipareigojimus. Todėl neįvykdžius projekto, finansinių
išteklių reikės, ir ta suma bus – paskolos dydis kartu su palūkanomis.
P. Žagunis sako, kiekviename projekte yra tokia rizika.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-155 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
Po balsavimo P. Žagunis pristatė Tarybos nariams Vaidą Virbalą, VšĮ Velžio komunalinio ūkio
direktorių, suteikė žodį.
Direktorius V. Virbalas trumpai pristatė savo biografiją, papasakojo apie įmonės viziją,
planuojamus atlikti darbus, atsakė į Tarybos narių klausimus.
17. SVARSTYTA. Pritarimas projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų
infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonę „Vietinių kelių vystymas“.
Pranešėja M. Bražėnienė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-156 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas (20 tarybos narių balsavo elektroniniu būdu, Tarybos narys Jonas
Kaušakys balsavo ranka).
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18. SVARSTYTA. Pritarimas paraiškų teikimui pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos
išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kitų, išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės ir
gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“, finansavimo garantijų ir
įgaliojimų suteikimas.
Pranešėja M. Bražėnienė informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
A. K. Budrys klausia, kas vertins tokio pobūdžio projektus, ar turime kompetentingų žmonių.
P. Žagunis sako, dėl to įdarbiname.
K. Budrys sako, tai brangus projektas, didelė atsakomybė.
P. Žagunis sako, šis projektas yra skelbiamas konkurso būdu, galime jo ir nelaimėti.
K. Budrys klausia, o pinigų reikės kitais metais.
P. Žagunis klausia, kada yra paraiškų teikimas.
M. Bražėnienė sako, dar paraiškų teikimas nėra paskelbtas.
P. Žagunis sako, susidomėjimas šia kryptimi yra didelis Lietuvoje.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-157 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
19. SVARSTYTA. Finansiniai įsipareigojimai įgyvendinant projektą „Daugiabučių namų ir
savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“.
Pranešėjas R. Samkus informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
R. Trota sako, noriu atkreipti dėmesį į 2.1 punktą, netinkamai įvykdžius viešuosius pirkimus.
Siūlo keisti „netinkamai įvykdžius viešuosius pirkimus“ į „tinkamai įvykdžius viešuosius pirkimus“,
teigia, kad bet kada galima įvykdyti netinkamus viešuosius pirkimus.
P. Žagunis klausia, čia VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra (toliau – BETA), toks
pasiūlymas.
R. Samkus sako, BETA suderino tokį tekstą, ir neturime teisės jo keisti.
V. Grigienė sako, 2 punktas irgi neteisingas, prieštaraujantis viešųjų pirkimų įstatymui, nes
vykdant viešąjį pirkimą vienas iš reikalavimų, jeigu per didelė kaina, rangovas, kuris dalyvauja
konkurse, yra atmetamas. Šiuo atveju užprogramuojate ydingą viešųjų pirkimų įstatymo vykdymą,
kad viršijus pasirašytą sumą, savivaldybė įsipareigoja. Aiškinamajame rašte yra parašyta, kad išlaidų,
reikalingų šiam sprendimo projektui vykdyti, nereikės. Siūlo apskaičiuoti, kokia galima suma gali
reikėti vykdant visus projektus, ar planuojant į ateitį kiek pinigų savivaldybei reikės. Šiuo atveju
pagrįstumo nėra nei projekte, nei aiškinamajame rašte.
P. Žagunis sako, BETA labai griežtai žiūri į tai, jie parengė tokį projektą apsidraudimui, ir
siūlo pritarti, tokiu atveju, jeigu bus viršijama kaina.
V. Grigienė sako, BETA ar Centrinė projektų valdymo agentūra negali priversti savivaldybės,
Lietuvos Respublikos vienos iš administracinių teritorinių vienetų, neteisingai vykdyti Lietuvos
Respublikos galiojančius teisės aktus.
E. Lunskis sako, čia daugiau BETOS apsidraudimas, nebūtinai prieštaravimas viešųjų pirkimų
įstatymui ir lydintiesiems teisės aktams. Agentūra prašo savivaldybės įsipareigojimų, jeigu
viršytumėme investicijų sumą. Viešųjų pirkimų procesas prasideda nuo pirkimų ir paraiškos
planavimo, ir žinodami šią nuostatą galime daugiau planuoti, norėdami projektą įgyvendinti. Tai yra
nustatyti viešųjų pirkimo plane didesnę vertę, negu turime investicijų, bet tai bus Tarybos
įpareigojimas, apsisprendimas, kad duosime daugiau pinigų, o ne pažeidimas viešųjų pirkimų
įstatymo. Tai yra agentūros apsidraudimas, ir finansuotojo įsipareigojimas mums, kad jeigu bus
viršijama suma, tai savivaldybė prisidės iš biudžeto lėšų.
V. Grigienė sako, leidžiame neteisingai vykdyti viešuosius pirkimus, ir savivaldybė įsipareigoja
padengti finansinius kaštus, netinkamai įvykdžius viešąjį pirkimą.
P. Žagunis sako, negali įvykti viešieji pirkimai nesilaikant įstatymų, čia tik BETA apsidraudžia
savo poziciją, kad jeigu padarome klaidą, prisiimame atsakomybę. Agentūra apsidraudžia, kad tiek,
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kiek duos pinigų pastato renovacijai, energijos taupymui, jie duoda numatytą pinigų sumą, o viršijus
tą pinigų sumą dengiame patys.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-158 pridedamas).
Balsavo: už – 19 balsų, prieš – 1, nebalsavo – 1.
20. SVARSTYTA. Informacija apie pasirengimą 2016–2017 mokslo metams.
Pranešėjas A. K. Rimkus pristato informaciją apie pasirengimą 2016–2017 mokslo metams.
135 abiturientai baigė vidurinio ugdymo programą, iš jų – 52 proc. įstojo į aukštąsias mokyklas
(universitetines, neuniversitetines), 22 proc. – įstojo į profesinės centrus ir mokyklas,
14 proc. – dirba arba išvyko į užsienį, dalis iš jų, apie 8, – įstojo į kariuomenę.
V. Grigienė klausia, procentai 8 ar asmenys 8.
A. K. Rimkus sako, 8 asmenys.
A. K. Rimkus sako, mokslo metams yra pasirengta Panevėžio rajone. Vaikų skaičius toks pat
kaip praėjusiais metais, tik neaišku dėl Geležių mokyklos.
P. Žagunis sako, patikslinu informaciją dėl Geležių mokyklos, planuojama, kad 31 vaikas
lankys ikimokyklinio ugdymo grupę ir dirbs 17 mokytojų.
V. Grigienė klausia, o Jotainiuose taip pat.
P. Žagunis sako, ne, 2 mokytojai.
A. K. Rimkus sako, Raguvos kultūros centro Šilų daugiafunkciame centre yra grupė, kurioje
lieka 1 priešmokyklinukas ir 4 ikimokyklinukai, ir buvo dar 3 vaikai, kurie šiuo metu išvežti į vaikų
globos namus, Vaikų teisių apsaugos skyriaus sprendimu. Apie trečdalį vaikų išeina į miesto
mokyklas kaip ir praėjusiais metais, tačiau duomenys dar tikslinami. Šiemet priešmokyklinis
ugdymas tapo privalomas visiems vaikams. Raguvos mokykla gauna dar 1 mokyklinį Geltonąjį
autobusą, tai yra jau 14-as mokyklinis autobusas, ir dar tiek pat mokyklinių autobusų buvo nupirkta
savivaldybės lėšomis.
D. Juodelienė klausia, nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja nauja mokinių pavėžėjimo tvarka.
Kaip Panevėžio rajono savivaldybė planuoja realizuoti šią naują tvarką.
A. K. Rimkus sako, anksčiau buvo metodinės rekomendacijos ypač perkant Geltonuosius
mokyklinius autobusiukus Europos Sąjungos ir valstybės lėšomis, pateikiami leidimai ir tvarkos.
V. Grigienė klausia, o Tarybos posėdyje tvarkos nereikia pakoreguoti.
A. K. Rimkus sako, mokyklų vadovai patvirtins pagal ministro įsakymą.
V. Grigienė klausia, ar bendros tvarkos rajono lygmeniu nereikia.
A. K. Rimkus sako, turime patvirtintą kompensavimo išlaidų tvarką, o tos, kurios užtikrina
saugumą, yra mokyklų tvarkos.
Informacija išklausyta.
21. SVARSTYTA. Informacija dėl Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnybos
2016 m. rugpjūčio 10 d. reikalavimo Nr. R-12(2.2.) „Dėl atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 302
straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio nuostatų įgyvendinimo“.
Pranešėjas P. Žagunis pristato informaciją (rašto kopija pridedama). Informuoja, kad šis
reikalavimas yra suderintas su Vyriausybės atstovais ir turės būti apsvarstytas Tarybos posėdyje ir
priimtas sprendimas ne anksčiau kaip šių metų 4 ketvirtį.
Informacija išklausyta.
22. SVARSTYTA. Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai.
Pranešėjas P. Žagunis pristato informaciją apie gautus prašymus (prašymų suvestinė
pridedama). Prašymas dėl Naujamiesčio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės vidinio įėjimo į
kiemą, buvo priimtas sprendimas, ligoninės įėjimą į vidinį kiemą atrakinti darbo dienomis nuo
8.00 val. iki 14.00 val.
Prašymas dėl ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo Vadokliuose, buvo priimtas
Savivaldybės tarybos sprendimas įsteigti ikimokyklinio ugdymo grupę.
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P. Žagunis informuoja apie mokyklas. Vadoklių pagrindinėje mokykloje, Karsakiškio
Strazdelio pagrindinės mokyklos Tiltagalių skyriuje, Velžio lopšelyje-darželyje ir Dembavos
lopšelyje-darželyje „Smalsutis“ įsteigtos naujos ikimokyklinio ugdymo grupės.
Savivaldybės meras P. Žagunis informuoja, kad Tarybos posėdis planuojamas 2016 m. rugsėjo
29 d.
Posėdžio pirmininkas
Panevėžio rajono savivaldybės meras

Povilas Žagunis

Posėdžio sekretorė

Gintarė Čiūraitė

