PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2018 m. balandžio 11 d. Nr. T1-5
Panevėžys
Tarybos posėdis įvyko 2018 m. kovo 29 d., pradžia 10.00 val., pabaiga 13.10 val.
Posėdžio pirmininkas – Povilas Žagunis, Savivaldybės meras.
Posėdžio sekretorė – Laura Andrijauskienė, Kanceliarijos skyriaus vyriausioji specialistė.
Į Savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai. Posėdyje dalyvavo 25 nariai (sąrašas pridedamas), kviesti
ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Darbotvarkės aptarimas.
Prieštaraujančių nėra.
NUTARTA. Bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mero ir Tarybos 2017 metų veiklos ataskaitos
patvirtinimo. Pranešėjas – Savivaldybės meras P. Žagunis.
2. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos
patvirtinimo. Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktorius E. Lunskis.
3. Dėl Vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja –
Socialinės paramos skyriaus vedėja A. P. Paškevičienė.
4. Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. T-175 „Dėl pritarimo
2014–2020 m. Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos projektui“ pakeitimo.
Pranešėja – Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja M. Bražėnienė.
5. Dėl pritarimo projekto „Panevėžio rajono savivaldybės patirties perdavimas sėkmingam
Moldovos ir Gruzijos regionų vystymuisi“ įgyvendinimui pagal Vystomojo bendradarbiavimo ir
paramos demokratijai programą. Pranešėja – Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja M. Bražėnienė.
6. Dėl sutikimo atlikti pastato remonto darbus. Pranešėjas – Vietinio ūkio skyriaus vedėjas
R. Samkus.
7. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl
Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto,
kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ekonomikos ir turto
valdymo skyriaus vedėja A. Čiegytė.
8. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-219 „Dėl
Panevėžio rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja –
Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja A. Čiegytė.
9. Dėl Viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų
nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja
A. Čiegytė.
10. Dėl pritarimo atlikti pastato, esančio Draugystės g. 22, Bernatonių k., Panevėžio r. sav., stogo
remonto darbus. Pranešėja – Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja A. Čiegytė.
11. Dėl Savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-229 „Dėl prekybos ir
paslaugų teikimo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose dokumentų patvirtinimo“
pakeitimo. Pranešėja – Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja A. Čiegytė.
12. Dėl Savivaldybės parduodamo savivaldybės būsto sąrašo patvirtinimo ir leidimo parduoti
savivaldybės būstą. Pranešėja – Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja A. Čiegytė.
13. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl
Kaimo bendruomenių, religinių bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų programų rėmimo
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tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja G. Šarkiūnienė.
14. 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 2018–2019 m. m. patvirtinimo. Pranešėjas – Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vedėjas A. K. Rimkus.
15. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-48 „Dėl
Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metais bendrojo
plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas A. K. Rimkus.
16. Dėl Panevėžio r. muzikos mokyklos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Švietimo, kultūros
ir sporto skyriaus vedėjas A. K. Rimkus.
17. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2018–2019 mokslo metų
priešmokyklinio ugdymo modelių patvirtinimo. Pranešėjas – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vedėjas A. K. Rimkus.
18. Dėl Atlyginimo dydžio už Panevėžio r. muzikos mokyklos teikiamą neformalųjį vaikų
švietimą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vedėjas A. K. Rimkus.
19. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimo
Nr. T-209 „Dėl Mokinių priėmimo į Muzikos mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėjas – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas A. K. Rimkus.
20. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-135 „Dėl
Panevėžio rajono kultūros centrų pavadinimų pakeitimo ir kultūros centrų nuostatų patvirtinimo“
pakeitimo. Pranešėjas – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas A. K. Rimkus.
21. Dėl Geriausio metų kultūros darbuotojo vardo suteikimo. Pranešėjas – Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vedėjas A. K. Rimkus.
22. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos
2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas – Savivaldybės mero pavaduotojas A. Pocius.
23. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos patvirtinimo. Pranešėja – savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) R. Valantinienė.
24. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir keitimo. Pranešėjas – Architektūros skyriaus vedėjas
S. Glinskis.
25. Dėl įgaliojimo suteikimo sudaryti servituto nustatymo sandorius. Pranešėjas – Architektūros
skyriaus vedėjas S. Glinskis.
26. Gauti prašymai Panevėžio rajono savivaldybės tarybai. Pranešėjas – Savivaldybės meras
P. Žagunis.
Posėdžio pirmininkas P. Žagunis informuoja apie gautus D. Dirsės ir R. Pranio prašymus
nusišalinti nuo dviejų darbotvarkės klausimų: „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 2018–2019 m. m. patvirtinimo“
ir „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-48 „Dėl Panevėžio
rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metais bendrojo plano
patvirtinimo“ pakeitimo“.
A. Zalatoris prašo nusišalinti nuo dviejų klausimų: „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 2018–2019 m. m.
patvirtinimo“ „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018 metų visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos patvirtinimo“.
R. Pranys prašo nusišalinti nuo klausimo „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018 metų
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“.
P. Žagunis kviečia balsuoti dėl kiekvieno Tarybos nario nusišalinimo.
Vyksta balsavimas, R. Trota skaičiuoja balsus.
NUTARTA. Priimti visus Tarybos narių nusišalinimus.
D. Dirsė (už – 24);
R. Pranys (už – 24);
A. Zalatoris (už – 24).
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1. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės mero ir Tarybos 2017 metų veiklos ataskaitos
patvirtinimas.
Pranešėjas P. Žagunis, Savivaldybės meras, informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
K. A. Budrys klausia, ar rajono gyventojų skaičių metų pradžioje ir pabaigoje galima pakreipti.
P. Žagunis atsako, kad stengiamasi įvairiausiais būdais pakreipti, nuomonei, kad dėl išvykusių
žmonių 50 % kaltos savivaldybės, nepritaria. Pabrėžia, kad rajone yra modernizuotas darželių ir
mokyklų tinklas, tik neįmanoma užtikrinti darbo atlygio dydžio (1 000–1 200 Eur), bet procesą
stengiamasi valdyti, džiaugiasi, kai atsiranda naujų įmonių. Sako, kad rajono gyventojų mažėjimas yra,
bet ne toks didelis kaip kitose savivaldybėse.
V. Grigienė klausia, kurios srities sąskaita buvo sutaupytas biudžeto likutis.
P. Žagunis sako, kad buvo didesnis mokesčių surinkimas, tai yra ne sutaupymas, visi išmokėjimai
buvo įvykdyti, dėl surinktų mokesčių susiklostė palanki situacija.
G. Šarkiūnienė papildo, kad liko nepanaudotų asignavimų.
D. Dirsė klausia, kokia rajono pozicija dėl susisiekimo aplink miestą.
P. Žagunis atsako, kad dėl žvyrkelių galima drąsiai kritikuoti Vyriausybės požiūrį, iki 2020 m.
yra numatyta kiekvienai savivaldybei skirti finansavimą išasfaltuoti po 20 km žvyrkelių, nesutinka su
susisiekimo ministro nuomone, kad programa yra tolygiai regionų plėtrai. Pabrėžia, kad yra parašytas
raštas Susisiekimo ministerijai, bet atsakymo kol kas nėra.
K. A. Budrys klausia, ar pagalbos sulaukiama iš mūsų rajonui atstovaujančių trijų Seimo narių.
P. Žagunis atsako, kad taip, bendraujama.
V. Grigienė sako, kad dar tik metų pradžia, vėliau matysis rezultatas.
K. A. Budrys klausia, kokios perspektyvos dėl Ramygalos.
P. Žagunis atsako, kad praėjusiais metais bendrauta su žemės ūkio ministru ir situaciją bandyta
pakeisti, 2015 m. buvo priimtas įstatymas, kad nebe savivaldybė skelbia aukcioną žemės ūkio veiklai,
verslininkai tokiu būdu išsinuomojo, ir iki 2020 m. anuliuoti sutarties negalima, tikisi, kad jie,
nenorėdami prarasti savo indėlio, atves investuotoją.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-51 pridedamas).
Balsavo: už – 24 balsai (ir mero pritarimas).
Po balsavimo pasisako J. Katinas. Džiaugiasi mero pasiekimais, gerai surenkamu biudžetu,
pastebi, kad per mažai yra padedama merui, iniciatyvos turėtų kilti iš Savivaldybės administracijos
skyrių vedėjų, seniūnų. Sako, kad norėtų, jog Tarybos darbas vyktų dar geriau ir nebūtų į darbotvarkę
įtraukiami menkaverčiai klausimai dėl senų kompiuterių nurašymo, tokiu būdu daugiau laiko būtų
skiriama svarbesniems klausimams svarstyti. Pabrėžia, kad Seimo nariai nepadeda merui, sveikas
lobizmas yra būtinas. Sako, kad Seimo nariai galėtų bent kelis kartus per metus dalyvauti Tarybos
posėdžiuose.
P. Žagunis atsako J. Katinui, kad Seimo nariai yra pakviesti dalyvauti Tarybos posėdyje.
J. Katinas sako, kad per mažai dėmesio skiriama priemiestinėms gyvenvietėms, per mažai
dėmesio skiriama kultūrai, Pažagieniuose, Staniūnuose, Vaivaduose gerai surenkami mokesčiai, reikia
gyvenvietėms atiduoti duoklę, per mažai dėmesio poliklinikai (ypač dantų protezavimui), priešgaisrinei
tarnybai (neturi būti tik vandens vežiotojai), daug problemų dėl VšĮ Velžio komunalinio ūkio, ne visos
katilinės yra pelningos, reikia daugiau savarankiškumo seniūnams, pakelti jiems atlyginimus, reikia
idėjos dėl dar vienos gimnazijos rajone, turi būti siekiama susigrąžinti nors dalį mokinių iš miesto.
P. Žagunis atsako J. Katinui, kad visos pozicijos aktualios, bet ne visos įgyvendinamos.
Neįmanoma artimiausiu metu įsteigti dar vienos gimnazijos, dėl seniūnų galima diskutuoti, VšĮ Velžio
komunaliniam ūkiui investicijos didelės, bet atsakymo, kaip išspręsti problemas, nėra.
2. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 metų veiklos
ataskaitos patvirtinimas.
Pranešėjas E. Lunskis, Savivaldybės administracijos direktorius, informuoja apie sprendimo
projektą. Siūlo pritarti.
J. Katinas klausia, kuriuos du darbuotojus iš seniūnų ir skyrių vedėjų galėtų įvardinti geriausiais,
kurie pasiūlė idėją.
E. Lunskis atsako, kad konkrečiai neatsakys, kad visi vertinimai vyksta per metus ir renginių
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metu, pabrėžia, kad verti ir buvo įvertinti.
K. A. Budrys klausia apie bendradarbiavimą su užsienio šalių valstybėmis (Moldova, Gruzija),
ar nevertėtų į delegacijas, vykstančias į tas šalis, įtraukti vietinius verslininkus.
E. Lunskis atsako, kad yra tokių minčių šiais metais, delegacijos bus planuojamos tiek į Moldovą,
tiek į Gruziją, verslininkai kviečiami dalyvauti, o atvykstantiems pas mus programoje sudaroma
galimybė pamatyti verslą.
P. Žagunis sako, kad tai yra partnerystė su Rytų šalimis, todėl esame „donorai“.
V. Grigienė klausia, kokia dinamika atleistų ir priimtų darbuotojų, kiek yra palankiai įvertintų iš
2017 m. parengtų 8 projektinių pasiūlymų, dėl kokių priežasčių padidėjo socialinės išlaidos, kaip
optimaliomis išlaidomis sumažinti socialinę atskirtį.
E. Lunskis atsako, kad atleisti 7 valstybės tarnautojai ir 17, dirbančių pagal darbo sutartis, priimti
4 valstybės tarnautojai ir 27, dirbantys pagal darbo sutartis, yra problema rasti norinčių dirbti valstybės
tarnyboje, dėl projektinių pasiūlymų procesas yra dinamiškas, jau yra pasirašytų finansavimo sutarčių,
vykdomų viešųjų pirkimų. Sako, kad socialinės išlaidos padidėjo dėl priimtų nacionalinių teisės aktų,
didesnio pašalpų gavėjų skaičiaus, vietinėmis rajono priemonėmis bandoma mažinti socialinę atskirtį
(alkoholizmo prevencija), tačiau principinius sprendimus turėtų priimti nacionaliniu lygmeniu.
V. Grigienė klausia apie Dembavos bendruomenės namų priestato projektą, pabrėžia, kad praėjo
7 metai, o neaišku, kuriame lygmenyje yra projektas.
P. Žagunis sako, kad geriausias atsakymas būtų konkreti data.
E. Lunskis atsako, kad konkrečią datą bus galima įvardinti, kai 2018 m. gegužės 31 d. ar anksčiau
bus pateikta paraiška vietos veiklos grupei su finansinės paramos prašymu šiam projektui įgyvendinti.
Pabrėžia, kad šiuo metu techninis projektas yra ekspertuojamas, bet vakar dienos turima informacija
ekspertizės išvados kol kas nėra, preliminari šio techninio projekto sąmatinė vertė apie 260 000 eurų,
maksimali projekto trukmė – 24 mėnesiai.
V. Grigienė klausia E. Lunskio, kiek laiko buvo perkamas techninio projekto ekspertavimas.
E. Lunskis atsako, kad tikslios datos negali prisiminti, bet galimai 2017 m. pavasarį buvo
pasirašyta pirkimo sutartis. Pabrėžia, kad techninio projekto parengimas apima ne tik ekspertizę, visos
dalys turi parengtos pagal reglamentą.
P. Žagunis sako, kad pirmieji šaukimai atėjo praėjusių metų pabaigoje, statybos trukmė –
24 mėnesiai.
Vyksta diskusija.
D. Dirsė klausia, ar po metų įvertinus projektą, bus perskaičiuojama.
E. Lunskis atsako, kad taip.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-52 pridedamas).
Balsavo: už – 25 balsai.
Posėdžio pirmininkas P. Žagunis informuoja, kad išvyko J. Katinas.
3. SVARSTYTA. Vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimas.
Pranešėja A. P. Paškevičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja, informuoja apie sprendimo
projektą. Siūlo pritarti.
D. Juodelienė sako, kad neatsiras tokių asmenų, galinčių išpildyti visas 4 sąlygas, nurodytas
8 punkte.
Vyksta diskusija.
A. P. Paškevičienė sako, kad asmuo, norintis gauti paramą, pats turi būti išnaudojęs visas
galimybes.
NUTARTA. Sprendimą su pakeitimais priimti (sprendimas Nr. T-53 pridedamas).
Balsavo: už – 24 balsai (23 Tarybos nariai balsavo elektroniniu būdu, Tarybos narys D. Dirsė
balsavo ranka).
Po balsavimo V. Grigienė klausia, ar bendras biudžetas padidintas.
A. P. Paškevičienė atsako, kad patvirtinto biudžeto kol kas užtenka.
4. SVARSTYTA. Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. T-175 „Dėl
pritarimo 2014–2020 m. Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos projektui“
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pakeitimas.
Pranešėja M. Bražėnienė, Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja, informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
V. Grigienė klausia, kodėl neįtraukiamos didesnės gyvenvietės, negauna lėšų.
M. Bražėnienė atsako, kad gyvenvietės buvo įtraukiamos dėl kelių įgyvendinimo projekto.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-54 pridedamas).
Balsavo: už – 24 balsai (23 Tarybos nariai balsavo elektroniniu būdu, Tarybos narys D. Dirsė
balsavo ranka).
5. SVARSTYTA. Pritarimas projekto „Panevėžio rajono savivaldybės patirties perdavimas
sėkmingam Moldovos ir Gruzijos regionų vystymuisi“ įgyvendinimui pagal Vystomojo
bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą.
Pranešėja M. Bražėnienė, Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja, informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
K. A. Budrys klausia, ar pagalba reali.
P. Žagunis atsako, kad Europos mastu pagalba yra vertinama, abejonių negali kilti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-55 pridedamas).
Balsavo: už – 24 balsai.
6. SVARSTYTA. Sutikimas atlikti pastato remonto darbus.
Pranešėjas R. Samkus, Vietinio ūkio skyriaus vedėjas, informuoja apie sprendimo projektą. Siūlo
pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-56 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai, susilaikė – 1.
7. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo
Nr. T-130 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės
socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas.
Pranešėja A. Čiegytė, Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja, informuoja apie sprendimo
projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-57 pridedamas).
Balsavo: už – 24 balsai.
8. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo
Nr. T-219 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo“ pakeitimas.
Pranešėja A. Čiegytė, Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja, informuoja apie sprendimo
projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-58 pridedamas).
Balsavo: už – 24 balsai.
9. SVARSTYTA. Viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo
turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimas.
Pranešėja A. Čiegytė, Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja, informuoja apie sprendimo
projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-59 pridedamas).
Balsavo: už – 24 balsai.
10. SVARSTYTA. Pritarimas atlikti pastato, esančio Draugystės g. 22, Bernatonių k., Panevėžio
r. sav., stogo remonto darbus.
Pranešėja A. Čiegytė, Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja, informuoja apie sprendimo
projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-60 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai, susilaikė – 1.
11. SVARSTYTA. Savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-229 „Dėl

6
prekybos ir paslaugų teikimo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose dokumentų
patvirtinimo“ pakeitimas.
Pranešėja A. Čiegytė, Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja, informuoja apie sprendimo
projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-61 pridedamas).
Balsavo: už – 24 balsai.
12. SVARSTYTA. Savivaldybės parduodamo savivaldybės būsto sąrašo patvirtinimas ir leidimas
parduoti savivaldybės būstą.
Pranešėja A. Čiegytė, Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja, informuoja apie sprendimo
projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-62 pridedamas).
Balsavo: už – 24 balsai.
13. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo
Nr. T-56 „Dėl Kaimo bendruomenių, religinių bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų programų
rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.
Pranešėja G. Šarkiūnienė, Finansų skyriaus vedėja, informuoja apie sprendimo projektą.
Pabrėžia, kad patikslinamas 11 punktas. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-63 pridedamas).
Balsavo: už – 22 balsai, prieš – 2.
Po balsavimo V. Grigienė sako, kad tikslinamas punktas prieštarauja protingumo,
konkurencingumo kriterijams, varžo laisvę, prasilenkia su teisės aktais.
12.45 val. iš salės išėjo nusišalinę Tarybos nariai: D. Dirsė, R. Pranys, A. Zalatoris.
14. 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 2018–2019 m. m. patvirtinimas.
Pranešėjas A. K. Rimkus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-64 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas.
12.47 val. į salę sugrįžo A. Zalatoris.
15. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo
Nr. T-48 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020
metais bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimas.
Pranešėjas A. K. Rimkus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-65 pridedamas).
Balsavo: už – 22 balsai.
12.50 val. į salę sugrįžo D. Dirsė, R. Pranys.
16. SVARSTYTA. Panevėžio r. muzikos mokyklos nuostatų patvirtinimas.
Pranešėjas A. K. Rimkus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-66 pridedamas).
Balsavo: už – 24 balsai.
17. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2018–2019 mokslo metų
priešmokyklinio ugdymo modelių patvirtinimas.
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Pranešėjas A. K. Rimkus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-67 pridedamas).
Balsavo: už – 24 balsai.
18. SVARSTYTA. Atlyginimo dydžio už Panevėžio r. muzikos mokyklos teikiamą neformalųjį
vaikų švietimą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimas.
Pranešėjas A. K. Rimkus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-68 pridedamas).
Balsavo: už – 24 balsai.
19. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimo
Nr. T-209 „Dėl Mokinių priėmimo į Muzikos mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.
Pranešėjas A. K. Rimkus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-69 pridedamas).
Balsavo: už – 24 balsai.
20. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 4 d. sprendimo
Nr. T-135 „Dėl Panevėžio rajono kultūros centrų pavadinimų pakeitimo ir kultūros centrų nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimas.
Pranešėjas A. K. Rimkus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
V. Grigienė klausia, ar atsižvelgta į Biudžeto, ekonomikos ir investicijų komiteto posėdžio metu
išsakytą Savivaldybės kontrolierės pastabą dėl sielovados organizavimo, ar pataisytas trūkumas
nuostatuose.
A. K. Rimkus atsako, kad taip.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-70 pridedamas).
Balsavo: už – 24 balsai.
21. SVARSTYTA. Geriausio metų kultūros darbuotojo vardo suteikimas.
Pranešėjas A. K. Rimkus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-71 pridedamas).
Balsavo: už – 24 balsai.
22. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos
2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimas.
Pranešėjas A. Pocius, Savivaldybės mero pavaduotojas, informuoja apie sprendimo projektą.
Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-72 pridedamas).
Balsavo: už – 24 balsai.
12.58 iš salės išėjo nusišalinę Tarybos nariai: R. Pranys, A. Zalatoris.
23. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės 2018 metų visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos patvirtinimas.
Pranešėja R. Valantinienė, Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė), informuoja apie
sprendimo projektą. Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-73 pridedamas).
Balsavo: už – 22 balsai.
13.00 į salę grįžo R. Pranys, A. Zalatoris.
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24. SVARSTYTA. Gatvių pavadinimų suteikimas ir keitimas.
Pranešėjas S. Glinskis, Architektūros skyriaus vedėjas, informuoja apie sprendimo projektą.
Pabrėžia, kad reikia daugiau informacijos dėl 2.3 papunkčio, prašo jį svarstyti kitame Tarybos posėdyje.
Siūlo pritarti.
NUTARTA. Sprendimą su pakeitimais (be 2.3 papunkčio) priimti (sprendimas Nr. T-74
pridedamas).
Balsavo: už – 24 balsai.
25. SVARSTYTA. Įgaliojimo suteikimas sudaryti servituto nustatymo sandorius.
Pranešėjas S. Glinskis, Architektūros skyriaus vedėjas, informuoja apie sprendimo projektą.
Pabrėžia, kad ne visuose komitetų posėdžiuose buvo svarstyta. Siūlo pritarti.
O. Dirsė sako, kad tuneliai pagerina susisiekimą.
P. Žagunis džiaugiasi supratingais žmonėmis, kurie sutiko savo žemę parduoti servituto
reikmėms.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-75 pridedamas).
Balsavo: už – 24 balsai.
P balsavimo K. A. Budrys piktinasi dėl klaikaus technikos kiemo vaizdo prie Berniūnų kapinių.
26. SVARSTYTA. Gauti prašymai Panevėžio rajono savivaldybės tarybai.
Pranešėjas P. Žagunis, Savivaldybės meras, pristato informaciją (pridedama).
INFORMACIJA IŠKLAUSYTA.
P. Žagunis, Savivaldybės meras, informuoja, kad kitas Savivaldybės tarybos posėdis
planuojamas 2018 m. balandžio 26 d.
Posėdžio pirmininkas
Panevėžio rajono savivaldybės meras

Povilas Žagunis

Posėdžio sekretorė

Laura Andrijauskienė

