PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021 m. lapkričio 5 d. Nr. T1-8
Panevėžys
Tarybos posėdis įvyko nuotoliniu būdu 2021 m. lapkričio 4 d., pradžia 10.00 val., pabaiga
11.00 val.
Posėdžio pirmininkas – Povilas Žagunis, Savivaldybės meras.
Posėdžio sekretorė – Danutė Pociuvienė, Kanceliarijos skyriaus vyriausioji ryšių su
visuomene specialistė.
Į Savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai. Posėdyje dalyvavo 23 nariai (sąrašas pridedamas),
kviesti asmenys (sąrašas pridedamas). Meras informavo, kad posėdyje nedalyvauja du Tarybos
nariai: Daiva Juodelienė dėl ligos ir Audrius Zalatoris, priimantis ministerijos atstovus.
Posėdžio pradžioje P. Žagunis paprašė Tarybos narių parodyti Savivaldybės tarybos narių
pažymėjimus, kurie patvirtina Savivaldybės tarybos narių tapatybę. Tarybos narių pažymėjimai
identifikuoti.
Darbotvarkės aptarimas.
Bendru sutarimu pritarta darbotvarkei.
Darbotvarkė pridedama.
1. SVARSTYTA. Dėl įsipareigojimo.
Pranešėjas Rimas Samkus, Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas, pristatė sprendimo
projektą. Informavo, kad projektas buvo svarstytas visuose Tarybos komitetuose ir jam pritarta.
Siūlė pritarti.
Tarybos narys Kazimieras Algirdas Budrys pasiteiravo, ar nebuvo galima į projektą įtraukti
daugiau būstų. R. Samkus atsakė, kad į subsidijas pretenduojančių gyventojų prie centralizuotų
nuotekų tvarkymo tinklų prijungiami būstai turi atitikti nustatytus kriterijus. Posėdyje dalyvaujanti
UAB „Aukštaitijos vandenys“ Gamybos ir technikos skyriaus viršininkė Angelė Plančiūnaitė
paaiškino, kad būstai buvo atrenkami aglomeracijoje. Iš viso atrinkti 354 rajono gyventojų būstai. Iš
jų per apklausą norą prisijungti prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų pareiškė 88 gyventojai,
iš kurių preliminarias sutartis pasirašė 15 gyventojų.
Šiuos duomenis UAB „Aukštaitijos vandenys“ pateiks paraiškoje Lietuvos aplinkos apsaugos
investicijų fondo programos lėšoms gauti šių gyvenamųjų būstų prijungimui prie centralizuotų
nuotekų tvarkymo sistemų.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-204 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai.
2. SVARSTYTA. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos
finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo
(remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo
objektų sąrašų patvirtinimo.
Pranešėjas Rimas Samkus, Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas, pristatė sprendimo
projektą. Siūlė pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-205 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai.
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3. SVARSTYTA. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d.
sprendimo Nr. T-24 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“
pakeitimo.
Meras informavo, kad gauti dviejų Tarybos narių rašytiniai prašymai nusišalinti nuo
svarstomo klausimo. Genė Jakaitienė prašė nusišalinti, nes su Raguvos kultūros centru turėjo
paslaugų sutartį. Jūratė Januškienė prašė nusišalinti, nes dirba Krekenavos lopšelyje-darželyje
„Sigutė“ ūkvede. Meras pakvietė Tarybos narius balsuoti už G. Jakaitienės galimybę nusišalinti.
NUTARTA. Bendru sutarimu leisti nusišalinti.
G. Jakaitienė 10.31 val. atsijungė.
Meras pakvietė Tarybos narius balsuoti už J. Januškienės galimybę nusišalinti.
NUTARTA. Bendru sutarimu leisti nusišalinti.
J. Januškienė 10.31 val. atsijungė.
Pranešėja Šarūnė Karalevičienė, Finansų skyriaus vedėja, informavo, kad visuose Tarybos
komitetuose sprendimo projektui buvo pritarta. Siūlė Tarybai pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-206 pridedamas).
Balsavo: už – 21 balsas, 2 balsai nusišalino.
10.14 val. G. Jakaitienė ir J. Januškienė prisijungė.
4. SVARSTYTA. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 20 d.
sprendimo Nr. T-124 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo
Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano
patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo.
Pranešėja Miglė Bražėnienė, Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja, pristatė
sprendimo projektą. Siūlė pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-207 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai.
5. SVARSTYTA. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 23 d.
sprendimo Nr. T-161 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės narystės asociacijoje „Panevėžio rajono
vietos veiklos grupė“ pakeitimo.
Pranešėja Miglė Bražėnienė, Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja, pristatė
sprendimo projektą. Siūlė pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-208 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai.
6. SVARSTYTA.
Dėl pritarimo „Erasmus+“ programos projektų įgyvendinimui.
Meras pranešė, kad gautas Tarybos nario Rimanto Pranio rašytinis prašymas nusišalinti nuo
šio klausimo, nes dirba Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijoje direktoriaus pavaduotoju ugdymui, ir
kvietė Tarybos narius balsuoti dėl R. Pranio nusišalinimo.
NUTARTA. Bendru sutarimu leisti nusišalinti.
R. Pranys 10.19 val. atsijungė.
Pranešėjas Algirdas Kęstutis Rimkus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas,
informavo, kad sprendimo projektui visuose Tarybos komitetuose buvo pritarta. Siūlė Tarybai
pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-209 pridedamas).
Balsavo: už 22 balsai, 1 balsas nusišalino.
7. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos ir Panevėžio
r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos dalyvavimui projekte pagal 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų
išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 priemonę „Kokybės krepšelis“.
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Meras pranešė, kad Tarybos narys R. Pranys pateikė rašytinį prašymą nusišalinti nuo šio
klausimo, nes dirba Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijoje direktoriaus pavaduotoju ugdymui, ir kvietė
Tarybos narius balsuoti dėl R. Pranio nusišalinimo.
NUTARTA. Bendru sutarimu leisti nusišalinti.
R. Pranys liko atsijungęs.
Pranešėjas Algirdas Kęstutis Rimkus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, pristatė
projektą. Meras paklausė, kiek pinigų gaus projekte dalyvaujančios mokyklos. Savivaldybės
administracijos direktorius Eugenijus Lunskis atsakė, kad, kaip nurodyta sprendimo projekto
aiškinamajame rašte, Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija gaus 67 tūkst. Eur, Krekenavos
Mykolo Antanaičio gimnazija – 79 tūkst. Eur.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-210 pridedamas).
Balsavo: už – 22 balsai, 1 balsas nusišalinęs.
10.25 val. prisijungė R. Pranys.
8. SVARSTYTA.
Dėl sutikimo reorganizuoti Panevėžio rajono Pedagoginę psichologinę tarnybą.
Pranešėjas Algirdas Kęstutis Rimkus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, pristatė
projektą, pažymėdamas, kad tokius sprendimus jau yra priėmusios daugelis šalies savivaldybių.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-211 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai.
9. SVARSTYTA. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės šeimos tarybos sudarymo ir jos
nuostatų patvirtinimo.
Pranešėja Virginija Savickienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja, pristatė sprendimo
projektą. Informavo, kad projektui siūloma pritarti su 2 punkto pataisa – šeimos tarybos sekretore
skiriant Viktoriją Urbaitę, vyriausiąją specialistę (duomenų apsaugos pareigūnę).
NUTARTA. Sprendimą priimti su pataisytu 2 punktu (sprendimas Nr. T-212 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai.
10. SVARSTYTA. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 21 d.
sprendimo Nr. T-3 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėja Virginija Savickienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja, informavo, kad
projektas svarstytas visuose Tarybos komitetuose ir jam pritarta. Siūlė Tarybai pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-213 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai.
11. SVARSTYTA. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo
programos iniciatyvos atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Pranešėja Sandra Budreikienė, jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė)
informavo, kad gautas Vyriausybės atstovo Panevėžio ir Utenos apskrityse Egidijaus Lapinsko
prašymas pakoreguoti sprendimo projekto preambulę, nurodant, kad sprendimas priimamas
atsižvelgiant į dar vieną teisės aktą – Tarybos patvirtintą jaunimo užimtumo 2021–2023 m. veiklos
programą.
NUTARTA. Sprendimą priimti su preambulės papildymu (sprendimas Nr. T-214
pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai.
12. SVARSTYTA. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo.
Pranešėjas Donatas Malinauskas, Architektūros skyriaus vedėjas, pristatė sprendimo
projektą. Siūlė pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-215 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai.
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13. SVARSTYTA. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto investavimo į viešąją įstaigą
„Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“.
Pranešėja Aldona Čiegytė, Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo
projektą. Siūlė pritarti.
K. A. Budrys klausė mero, ar buvo bendrauta su naujuoju „Aukštaitijos siaurojo
geležinkelio“ direktoriumi. Meras atsakė, kad naujasis vadovas yra Darius Liutikas, su juo
Savivaldybės vadovų susitikimas įvyko. D. Liutikas yra dirbęs žemės ūkio viceministru, šefavo
kaimo plėtros programą, puikiai išmano regionų politiką. Į naujas pareigas atėjo su noru ir
entuziazmu, turi daug idėjų, rodo iniciatyvą ir išmanymą.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-216 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai.
14. SVARSTYTA. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto investavimo į VšĮ Velžio
komunalinį ūkį.
Pranešėja Aldona Čiegytė, Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja, informavo, kad
projektas buvo pristatytas visuose Tarybos komitetuose, jam pritarta. Siūlė pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-217 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai (iš jų 22 – elektroniniu būdu, 1 Tarybos narys, Antanas Zopelis,
balsavo ranka).
15. SVARSTYTA. Dėl Valstybinės žemės sklypo Ramygalos mieste nuomos.
Pranešėja Aldona Čiegytė, Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo
projektą. Siūlė pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-218 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai.
K. A. Budrys klausė mero, ar bendrauta su būsimais nuomininkais, kokie jų planai. Meras
atsakė, kad kandidatų dar nėra, kai tik atsiras, Tarybos nariai bus informuoti.
16. SVARSTYTA. Dėl sutikimo perimti turtą pagal dovanojimo sutartį.
Pranešėja Aldona Čiegytė, Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo
projektą. Siūlė pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-219 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai.
17. SVARSTYTA. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d.
sprendimo Nr. T-149 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės
sudarymo ir jos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėja Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Renata Valantinienė informavo,
kad sprendimo projektui pritarta visuose Tarybos komitetuose, siūlė pritarti.
NUTARTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-220 pridedamas).
Balsavo: už – 23 balsai.
18. SVARSTYTA. Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo.
Pranešėjas R. Samkus, Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas, pristatė informaciją.
Informacija išklausyta.
19. SVARSTYTA. Informacija dėl teikimo dėl Panevėžio rajono savivaldybės strateginio
planavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d.
sprendimu Nr. T-197 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
Pranešėjas P. Žagunis, Savivaldybės meras, pristatė informaciją.
Informacija išklausyta.
20. SVARSTYTA. Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai.
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Pranešėjas P. Žagunis, Savivaldybės meras, pristatė informaciją (prašymų suvestinė
pridedama).
Informacija išklausyta.
Savivaldybės meras P. Žagunis informavo, kad kitas Savivaldybės tarybos posėdis
planuojamas 2021 m. gruodžio 2 d.
Posėdžio pirmininkas
Panevėžio rajono savivaldybės meras

Povilas Žagunis

Posėdžio sekretorė

Danutė Pociuvienė

