PRITARTA
Ukmergės rajono savivaldybės
tarybos 2014 m. kovo 27 d.
sprendimu Nr. 7-53

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO
2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
SAVIVALDYBĖS VADOVŲ, TARYBOS NARIŲ KAITA
2013 m. balandžio 25 d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu pareikštas
nepasitikėjimas savivaldybės meru Algirdu Kopūstu. Gegužės 3 d. Tarybos posėdžio Nr. 23-41
metu priimtas sprendimas dėl Savivaldybės mero Algirdo Kopūsto atleidimo iš pareigų prieš
terminą, naujuoju Ukmergės rajono savivaldybės meru išrinktas Savivaldybės tarybos narys Vydas
Paknys. Sekančiame Tarybos posėdyje, gegužės 10 d., Tarybos narių balsų dauguma prieš terminą
iš pareigų atleisti kiti rajono savivaldybės vadovai: mero pavaduotojas Regimantas Baravykas,
administracijos direktorius Juozas Varžgalys, administracijos direktoriaus pavaduotoja Jolanta
Kanapeckienė. Tame pačiame Tarybos posėdyje pritarta naujoms mero pavaduotojo ir
administracijos direktoriaus kandidatūroms. Mero pavaduotoju paskirtas Tarybos narys Rolandas
Janickas, administracijos direktoriumi – ilgus metus miesto seniūno pareigas ėjęs Stasys Jackūnas.
Gegužės 30 d. prie naujos vadovų komandos prisijungė savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojas Giedrius Pocius.
2013 m. pasikeitė du Tarybos nariai. Į Lietuvos Respublikos Seimą išrinkus Kazį
Grybauską, Tarybos nario mandatas suteikiamas Jonui Grybauskui. Taip pat 2013 m. birželio 19 d.
Savivaldybės taryba priėmė sprendimą vyriausiuoju viešosios įstaigos Ukmergės ligoninė gydytoju
paskirti Tarybos narį Rimvydą Civilką. Dėl šios priežasties Lietuvos Respublikos Vyriausioji
rinkimų komisija rugpjūčio 5 d. sprendimu Nr. Sp-116 nutraukė Ukmergės rajono savivaldybės
tarybos nario Rimvydo Civilkos įgaliojimus ir Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos nario
mandatą suteikė Juozui Varžgaliui.

TARYBOS NARIŲ FRAKCIJOS
Ukmergės rajono savivaldybės tarybos nariai 2013 m. Savivaldybės taryboje veikė
susivieniję į šias frakcijas:
Savivaldybės tarybos daugumą atstovaujančios frakcijos:
Nepriklausoma frakcija (pradėjo veikti 2013-05-30)
Seniūnė – Vaida Mikelytė-Smirnova;
Nariai: Arūnas Civilka, Rimvydas Civilka (iki 2013-08-05), Vydas Paknys.
Darbo partijos (leiboristų) frakcija
Seniūnas – Kazys Cesevičius (vietoje Rolando Janicko nuo 2014-05-24);
Nariai: Rolandas Janickas, Angelė Jokubynienė.
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija
Seniūnė – Klavdija Stepanova (vietoje Kazio Grybausko nuo 2013-03-28);
Nariai: Jonas Grybauskas (nuo 2013-03-28), Arūnas Jasaitis, Andrius Lyška.
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija
Seniūnas – Andrius Kalesnikas;
Nariai: Juozas Galiauskas, Valdas Mikalajūnas, Birutė Žilėnienė.
2013 m. gegužės 30 d. Savivaldybės tarybos posėdžio metu paskelbta, kad Lietuvos
socialdemokratų partija, Darbo partija, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partija ir
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Nepriklausoma frakcija sudarė valdančiąją koaliciją, kuri įsipareigoja veikti Ukmergės rajono
savivaldybės taryboje 2013-2015 m. laikotarpiu. 2013 m. rugpjūčio 29 d. posėdyje pristatyta
valdančiosios koalicijos programa.
Savivaldybės tarybos mažumą (opoziciją) atstovaujančios frakcijos:
Liberalų frakcija
Seniūnas – Sigitas Masiulionis;
Nariai: Juozas Armanavičius, Regimantas Baravykas.
Jungtinė frakcija
Seniūnas – Grigorijus Malčanovas;
Nariai: Mindaugas Mykolas Tamošiūnas, Vladislovas Spruogis.
Valstiečių liaudininkų frakcija
Seniūnas – Valentinas Genys;
Nariai: Zofija Belickienė, Algirdas Kopūstas, Elena Mirinavičienė (nuo 2013-06-17),
Juozas Varžgalys (nuo 2013-09-18).
Savivaldybės tarybos nariams Rimvydui Civilkai ir Arūnui Civilkai perėjus į kitą frakciją,
Ukmergės rajono savivaldybės taryboje nustojo veikti Liaudininkų frakcija.

FRAKCIJŲ SENIŪNŲ SUEIGA
Ukmergės rajono savivaldybės tarybos narių frakcijų interesai atstovaujami Frakcijų
seniūnų sueigoje, kurią sudaro meras, mero pavaduotojas ir frakcijų seniūnai. Frakcijų seniūnų
sueiga yra Tarybos institucija, kurios pagrindiniai uždaviniai:
 svarstyti Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes;
 derinti savivaldybei užsienyje atstovaujančių oficialių delegacijų sudėtį.
2013 metais vyko 12 Frakcijų seniūnų sueigų.
Frakcijų seniūnų sueigoje 2013 m. rekomenduota į Savivaldybės tarybos posėdžių
darbotvarkes įtraukti 43 klausimus ir 17 informacijų, išbraukti – 2 klausimus.
Frakcijų seniūnų sueigoje derintos šių savivaldybei užsienyje atstovaujančių oficialių
delegacijų sudėtys:
 išvykos į Livani (Latvija) miestą (susitikimas su Livani Tarybos nariais) spalio 11-12 d.;
 išvykos į Livani (Latvija) miesto šventę liepos 19-21 d.;
 išvykos į miestų partnerių konferenciją Vengrijoje ir Rumunijoje „Atsinaujinanti
energija, atsinaujinantys ryšiai“ balandžio 24-29 d.;
 išvykos į Podolės-Kameneco miesto šventę ir tarptautinį nacionalinių kultūrų festivalį
„Septynių lobių sala“ gegužės 15-19 d.;
 išvykos į Tarnovo Podgorne miesto šventę ir konferenciją gegužės 24-26 d.;
 išvykos į konferenciją Vengrijoje „Atsinaujinanti energija, atsinaujinantys ryšiai“
vasario 7-10 d.

KOMITETŲ, KOMISIJŲ DARBO ORGANIZAVIMAS
Ukmergės rajono savivaldybės tarybos nariai 2013 m. dirbo Biudžeto ir ekonominės plėtros,
Savivaldybės Ūkio, Sveikatos ir socialinės paramos, Švietimo, kultūros ir sporto bei Kaimo ir
aplinkosaugos komitetuose. Komitetų posėdžiuose buvo svarstomi Savivaldybės tarybai teikiami
sprendimų projektai, teikiamos pastabos, pasiūlymai, rekomendacijos. Taip pat komitetuose buvo
diskutuojama apie kuruojamos srities problemas, mero, administracijos direktoriaus, komitetų
pirmininkų bei komitetų narių siūlymu svarstyti aktualūs klausimai.
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Biudžeto ir ekonominės plėtros komitetas
Biudžeto ir ekonominės plėtros komitetas sudarytas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos
2011 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. 7-14. Patvirtinti komiteto nariai: Rolandas Janickas, Andrius
Kalesnikas, Grigorijus Malčanovas, Vaida Mikelytė-Smirnova, Elena Mirinavičienė. 2011 m.
birželio 28 d. sprendimu Nr. 7-78 E. Mirinavičienė patvirtinta komiteto pirmininke.
Pakeitimai ir papildymai 2013 m.:
2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 7-28 į komiteto sudėtį įtrauktas Andrius Lyška (vietoje
Grigorijaus Malčanovo).
2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 7-131 į komiteto sudėtį įtrauktas Regimantas
Baravykas (vietoje Rolando Janicko).
2013 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu Nr. 7-213 komiteto pirmininku patvirtintas Andrius
Kalesnikas.
2013 m. vyko 17 Biudžeto ir ekonominės plėtros komiteto posėdžių. 12-oje posėdžių buvo
svarstomi Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdžiui teikiami svarstyti sprendimų projektai.
Komitetas pateikė 28 rekomendacijas Tarybai teikiamais svarstyti klausimais.
Be Tarybai teikiamų sprendimų projektų nagrinėjimo, papildomai komitete svarstyta 16
darbo organizavimo ir kitų komiteto kompetencijos sritims priskiriamų klausimų. Detalesnė
informacija pateikiama lentelėje.
Posėdžio
data,
protokolo
Nr.
2013-02-13
Nr. 26-2
2013-06-06
Nr. 26-7

Svarstyti klausimai

Priimti sprendimai/teiktos rekomendacijos

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės
2013 m. biudžeto.
1. Dėl komiteto pirmininko,
pirmininko pavaduotojo.

Pateiktos išvados ir pasiūlymai dėl
savivaldybės 2013 m. biudžeto projekto.
Komiteto pirmininku išrinktas Andrius
Kalesnikas, pavaduotoja – Vaida MikelytėSmirnova.
 Prašyta savivaldybės administracijos teikti
komitetui informaciją apie direktoriaus
rezervo lėšų panaudojimą; vietinės rinkliavos
ir žemės mokesčio surinkimą; biudžeto
pajamas ir išlaidas bei savivaldybės skolas.
 Nuspręsta organizuoti komiteto susitikimus
su atskirų sričių savivaldybės administracijos,
biudžetinių ir viešųjų įstaigų atstovais,
siekiant išsiaiškinti biudžeto lėšų
panaudojimo efektyvumą ir esamą lėšų
poreikį.
 Rekomenduota komiteto atstovą įtraukti į
Verslo plėtros komisiją.
Konstatuota, kad nuolatinis gyventojų
priėmimo grafikas nepasiteisino. Nuspręsta
komiteto susitikimus su gyventojais
organizuoti pagal gyventojų poreikį.
Elena Mirinavičienė atšaukta iš komiteto
pirmininko pareigų, Vaida MikelytėSmirnova – iš pirmininko pavaduotojo
pareigų.

2. Dėl komiteto veiklos sričių.

3. Dėl gyventojų priėmimo
grafiko.

2013-07-29
Nr. 26-9

1. Pakartotinai svarstytas
klausimas dėl komiteto
pirmininko, pirmininko
pavaduotojo atšaukimo.
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2. Pakartotinai svarstytas
klausimas dėl komiteto
pirmininko, pirmininko
pavaduotojo rinkimų.
1. Dėl Mokesčio už neformaliojo
ugdymo paslaugas nustatymo
Ukmergės sporto centre tvarkos.

Komiteto pirmininku išrinktas Andrius
Kalesnikas, pavaduotoja – Vaida MikelytėSmirnova.

 Atsižvelgiant į pasikeitusią teisinę bazę,
rekomenduota koreguoti Mokesčio už
neformaliojo ugdymo paslaugas nustatymo
Ukmergės sporto centre tvarką.
 Pavesta Sporto centrui pateikti komitetui
informaciją apie neformaliojo ugdymo
paslaugų apmokėjimą, nuspręsta toliau tęsti
diskusiją dėl Sporto centro teikiamų
neformaliojo ugdymo paslaugų įkainių.
2. Dėl Ukmergės rajono
Rekomenduota formuojant 2014 m.
savivaldybės 2014 m. biudžeto
savivaldybės biudžetą padidinti Ukmergės
projekto (Kūno kultūros ir sporto
rajono reprezentavimui sporto renginiuose
plėtros programa).
šalyje ir užsienyje programai numatomas
lėšas, neskiriant papildomo finansavimo
sporto srities NVO projektų įgyvendinimui.
2013-08-26 Dėl dokumentų valdymo sistemos Išklausyta informacija apie informacinių
Nr. 26-11
„Kontora“ galimybių.
sistemų naudojimą Tarybos nario veikloje.
Rekomenduota Savivaldybės tarybos veiklos
reglamento pataisoms rengti sudarytai darbo
grupei svarstyti galimybę koreguoti
Reglamentą ir detaliau apibrėžti teisės aktų
viešinimo, gyventojų nuomonės fiksavimo
tvarką.
2013-10-28 1. Dėl Biudžeto ir ekonominės
Parengtas tolesnių 2014 m. savivaldybės
Nr. 26-13
plėtros komiteto posėdžių, ruošiant biudžeto projekto programų svarstymo bei
2014 metų savivaldybės biudžetą. susitikimų su įvairių sričių atstovais grafikas.
2. Dėl teisminių ginčų su buvusiu
Išklausyta informacija. Pritarta pristatytai
šilumos ūkio nuomininku.
problemų sprendimo vizijai.
2013-11-13 1. Dėl socialinių pašalpų teikimo,
Išklausyta informacija apie pasiruošimą
Nr. 26-14/30- vykdant savarankiškąją
socialinių pašalpų teikimui, vykdant
15
savivaldybių funkciją.
savarankiškąją savivaldybių funkciją, nuo
2014 m. sausio 1 d. Svarstytos socialinių
(Jungtinis
pašalpų gavėjų mažinimo priemonės,
Biudžeto ir
diskutuota viešųjų darbų, visuomenei
ekonominės
naudingų darbų organizavimo klausimais.
plėtros bei
2. Dėl Ukmergės rajono
 Rekomenduota savivaldybės
Sveikatos ir savivaldybės 2014 m. biudžeto
administracijai svarstyti galimybę VšĮ
socialinės
projekto (Sveikatos apsaugos ir
Ukmergės ligoninė reikiamą įrangą įsigyti
paramos
socialinės paramos programa).
lizingo būdu.
komitetų
 Siūlyta savivaldybės biudžeto projekte
posėdis)
numatytą energijos taupymo VšĮ Ukmergės
ligoninės stacionaro Ortopedijostraumatologijos ir Vidaus ligų skyriuose
programą išskaidyti pagal atskirus projektus.
2013-08-19
Nr. 26-10
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2013-12-05
Nr. 26-16

3. Dėl Visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios programos
lėšomis finansuojamų
nevyriausybinių organizacijų
sveikatinimo projektų.
1. Dėl Ukmergės rajono
savivaldybės 2014 m. biudžeto
projekto (Kultūros paslaugų
plėtros programa. Smulkaus ir
vidutinio verslo bei turizmo
plėtros programa).
2. Dėl atlyginimo dydžio už
neformalųjį švietimą nustatymo
Ukmergės sporto centre tvarkos.

Išklausyta informacija dėl 2013 m. finansuotų
nevyriausybinių organizacijų sveikatinimo
projektų. Diskutuota dėl projektų teikimo ir
atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos.
Išklausyti rajono kultūros, turizmo ir verslo
įstaigų, Kultūros, Etninės kultūros tarybų
atstovai. Diskutuota dėl kultūros, turizmo ir
verslo sričių finansavimo, minėtų sričių
įstaigoms ir organizacijoms skiriamų lėšų
efektyvaus panaudojimo.
Pritarta esamiems Sporto centro paslaugų
įkainiams, siūlyta pakoreguotą Atlyginimo
dydžio už neformalųjį švietimą nustatymo
Ukmergės sporto centre tvarką teikti
Savivaldybės tarybai.

Savivaldybės ūkio komitetas
Savivaldybės ūkio komitetas sudarytas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2011 m.
gegužės 19 d. sprendimu Nr. 7-14. Patvirtinti komiteto nariai: Juozas Armanavičius, Kazys
Grybauskas, Valdas Mikalajūnas, Vydas Paknys, Mindaugas Mykolas Tamošiūnas. 2011 m.
birželio 28 d. sprendimu Nr. 7-78 komiteto pirmininku patvirtintas Juozas Armanavičius.
Pakeitimai ir papildymai 2013 m.:
2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 7-113 iš komiteto išbrauktas Kazys Grybauskas,
įtrauktas Jonas Grybauskas.
2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 7-131 iš komiteto sudėties išbrauktas Vydas Paknys. Į
komiteto sudėtį įtrauktas Kazys Cesevičius.
2013 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. 7-194 Savivaldybės ūkio komiteto pirmininku patvirtintas
Jonas Grybauskas.
2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. 7-292 pakeistas komiteto narių skaičius (7 nariai vietoje
5 narių). Į komiteto sudėtį įtraukti Rolandas Janickis ir Juozas Varžgalys.
2013 m. vyko 14 Savivaldybės ūkio komiteto posėdžių. 12-oje posėdžių buvo svarstomi
Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdžiui teikiami svarstyti sprendimų projektai. Komitetas
pateikė 20 rekomendacijų Tarybai teikiamais svarstyti klausimais.
Be Tarybai teikiamų sprendimų projektų nagrinėjimo, papildomai komitete svarstyta 18
darbo organizavimo ir kitų komiteto kompetencijos sritims priskiriamų klausimų. Detalesnė
informacija pateikiama lentelėje.
Posėdžio
data,
protokolo
Nr.
2013-06-11
Nr. 29-6

Svarstyti klausimai
1. Dėl komiteto pirmininko,
pirmininko pavaduotojo.
2. Dėl komiteto veiklos sričių.

Priimti sprendimai/teiktos rekomendacijos
Komiteto pirmininku išrinktas Jonas
Grybauskas, pavaduotoju – Valdas
Mikalajūnas.
Nuspręsta komiteto darbą organizuoti pagal
Savivaldybės tarybos veiklos reglamente
numatytas komiteto veiklos sritis.
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3. Dėl gyventojų priėmimo
grafiko.

2013-06-26
Nr. 29-7

Savivaldybės ūkio komiteto 2013
m. III ketvirčio darbo planas.

2013-07-23
Nr. 29-8

1. Dėl Tarybos narių M. M.
Tamošiūno ir E. Mirinavičienės
paklausimų daugiabučių namų
bendrosios nuosavybės
administravimo klausimais.

2013-08-20
Nr. 29-9

2013-09-17
Nr. 29-10

2013-10-15
Nr. 29-11

2. Dėl komunalinių atliekų
tvarkymo.
3. Dėl nenumatytų darbų objekte
„Ukmergės viešosios turizmo
infrastruktūros vystymas“
vykdymo.
1. Dėl dokumentų valdymo
sistemos „Kontora“ galimybių.
2. Dėl Energinio efektyvumo
didinimo daugiabučiuose
namuose programos
įgyvendinimo.
3. Dėl UAB „Ukmergės šiluma“
pasiruošimo šildymo sezonui.
1. Dėl Ukmergės rajono
savivaldybės šilumos ūkio
optimizavimo strateginio plano
vykdymo.
2. Dėl Ukmergės ligoninės ir
Ukmergės PSPC apsirūpinimo
šiluma ir karštu vandeniu,
Ukmergės ligoninės vietinės
katilinės būklės.

3. Dėl Savivaldybės ūkio
komiteto 2013 metų IV ketvirčio
darbo plano.
1. Dėl teisminių ginčų su buvusiu
šilumos ūkio nuomininku.

Nuspręsta kiekvieno mėnesio paskutinį
antradienį 15 val. organizuoti komiteto
posėdžius veiklos sritims priskirtiems
klausimams svarstyti, esant poreikiui, aptarti
gyventojų išsakytas problemas, keliamus
klausimus.
Pagal pateiktus pasiūlymus parengtas
Savivaldybės ūkio komiteto 2013 m. III
ketvirčio darbo planas.
Rekomenduota sudaryti darbo grupę 2011-0217 Tarybos sprendimo Nr. 7-41 „Dėl UAB
„Ukmergės būtų ūkis“ daugiabučių
gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės
administravimo ir techninės priežiūros tarifų
patvirtinimo“ įgyvendinimo kontrolei vykdyti.
Išklausyta informacija, diskutuota su atliekų
tvarkymo operatoriumi.
3. Išklausyta informacija, pritarta nenumatytų
darbų objekte „Ukmergės viešosios turizmo
infrastruktūros vystymas“ vykdymui ir
finansavimui.
Išklausyta informacija apie informacinių
sistemų naudojimą Tarybos nario veikloje.
Išklausyta informacija. Vykdoma stebėsena.

Išklausyta informacija.
Išklausyta informacija. Vykdoma stebėsena.

 Pritarta darbo grupės, nagrinėjusios VšĮ
Ukmergės ligoninės ir Ukmergės PSPC
aprūpinimo šiluma ir karštu vandeniu
klausimus, išvadoms, siūlyta su jomis
supažindinti Savivaldybės tarybos narius.
 Rekomenduota merui kreiptis į
Savivaldybės tarybą ir siūlyti pavesti
Kontrolės ir audito tarnybai atlikti VšĮ
Ukmergės ligoninė ir UAB „Izobara“ 4000
KW galios katilinės eksploatavimo sutarties
sudarymo ir vykdymo auditą.
Teikti pasiūlymai dėl komiteto darbo plano.
Išklausyta informacija. Pritarta pristatytai
problemų sprendimo vizijai.
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2. Dėl bešeimininkių gyvūnų
gaudymo ir priežiūros Ukmergės
rajono savivaldybės teritorijoje.

2013-11-19
Nr. 29-13

Rekomenduota merui kreiptis į Savivaldybės
tarybą ir siūlyti pavesti Kontrolės ir audito
tarnybai atlikti 2012 m. ir 2013 m.
Bešeimininkių gyvūnų gaudymo ir priežiūros
Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje
paslaugų sutarčių vykdymo auditą.
3. Išvyka į Ukmergės beglobių
Aplankyta beglobių gyvūnų prieglauda,
gyvūnų prieglaudą.
susipažinta su beglobių gyvūnų priežiūros ir
apskaitos priemonėmis, diskutuota su
prieglaudos darbuotojais.
1. Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ Pavesta UAB „Ukmergės šiluma“ direktoriui
2013 m. III ketvirčio finansinės pateikti komiteto nariams informaciją dėl
analizės.
bendrovės 2013 m. III ketvirčio pelno
nuostolio ataskaitoje nurodytų „Kitos veiklos
pajamų“.
2. Dėl UAB „Ukmergės šiluma“
Pavesta UAB „Ukmergės šiluma“ direktoriui
tiekiamos šilumos ir karšto
pateikti komiteto nariams informaciją dėl
vandens kainų skaičiavimo.
karšto vandens skaičiavimo ir permokų,
atsirandančių dėl suvartoto ir deklaruoto
vandens skirtumo.
Sveikatos ir socialinės paramos komitetas

Sveikatos ir socialinės paramos komitetas sudarytas Ukmergės rajono savivaldybės 2011 m.
gegužės 19 d. sprendimu Nr. 7-14. Patvirtinti komiteto nariai: Arūnas Civilka, Juozas Galiauskas,
Arūnas Jasaitis ir Sigitas Masiulionis. 2011 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 7-78 komiteto
pirmininku patvirtintas Sigitas Masiulionis.
Pakeitimai ir papildymai 2013 m.:
2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 7-131 iš komiteto sudėties išbrauktas Arūnas Civilka,
įtrauktas Algirdas Kopūstas.
2013 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu Nr. 7-211 į komiteto sudėtį įtrauktas savivaldybės mero
pavaduotojas Rolandas Janickas.
2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 7-233 pakeistas komiteto pirmininkas. Vietoje Sigito
Masiulionio komiteto pirmininku patvirtintas Arūnas Jasaitis.
2013 m. vyko 17 Sveikatos ir socialinės paramos komiteto posėdžių. 12-oje posėdžių buvo
svarstomi Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdžiui teikiami svarstyti sprendimų projektai.
Komitetas pateikė 15 rekomendacijų Tarybai teikiamais svarstyti klausimais.
Be Tarybai teikiamų sprendimų projektų nagrinėjimo, papildomai komitete svarstyta 12
darbo organizavimo ir kitų komiteto kompetencijos sritims priskiriamų klausimų. Detalesnė
informacija pateikiama lentelėje.
Posėdžio
data,
protokolo
Nr.
2013-02-27
Nr. 30-3

Svarstyti klausimai
Dėl Ukmergės pirminės sveikatos
priežiūros centro (PSPC)
sveikatos priežiūros įstaigų tinklo
kaime optimizavimo.

Priimti sprendimai/teiktos rekomendacijos
Rekomenduota pratęsti PSPC sveikatos
priežiūros įstaigų kaime tinklo išdėstymo ir
veiklos optimizavimo priemonių plano
parengimo terminą.
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2013-06-11
Nr. 30-7

1. Dėl komiteto pirmininko,
pirmininko pavaduotojo.
2. Dėl komiteto veiklos sričių.
3. Dėl gyventojų priėmimo
grafiko.

2013-08-19
Nr. 29-9
2013-09-18
Nr. 30-11

Dėl dokumentų valdymo sistemos
„Kontora“ galimybių.
Dėl pirminės sveikatos priežiūros
kaimiškose vietovėse
optimizavimo.

2013-11-09
Nr. 30-12

1. Dėl prevencinių programų
vykdymo Ukmergės rajone.
2. Dėl sveikatos priežiūros
optimizavimo.

2013-11-31
Nr. 30-14

Dėl Ukmergės pirminės sveikatos
priežiūros centro (PSPC)
greitosios medicinos pagalbos
skyriaus veiklos.

2013-11-13 1. Dėl socialinių pašalpų teikimo,
Nr. 26-14/30- vykdant savarankišką
15
savivaldybių funkciją.
(Jungtinis
Biudžeto ir
ekonominės
plėtros bei
Sveikatos ir
socialinės
paramos
komitetų
posėdis)

2. Dėl Ukmergės rajono
savivaldybės 2014 m. biudžeto
projekto (Sveikatos apsaugos ir
socialinės paramos programa).

Siūlyta išrinkti naują komiteto pirmininką.
Sprendimas nepriimtas.
Nuspręsta komiteto darbą organizuoti pagal
Savivaldybės tarybos veiklos reglamente
numatytas komiteto veiklos sritis.
Nuspręsta organizuoti išvažiuojamuosius
komiteto posėdžius į seniūnijas, gydymo
įstaigas.
Išklausyta informacija apie informacinių
sistemų naudojimą Tarybos nario veikloje.
Išklausyti rajono sveikatos įstaigų ir Vilniaus
teritorinės ligonių kasos atstovai. Diskutuota
sveikatos priežiūros įstaigų kaimiškose
vietovėse klausimais, ieškota galimybių
taupant lėšas išsaugoti sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumą.
Pritarta Tarybos sprendimo projektui „Dėl
savivaldybės įstaigų ir įmonių darbuotojų
prevencinių sveikatos tikrinimų“.
Rekomenduota projektą teikti Tarybai.
Išklausyta informacija apie galimą sveikatos
priežiūros paslaugų optimizavimo planą,
Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro
finansinę padėtį ir ateities perspektyvas.
 Rekomenduota į darbo grupės posėdį,
kuriame bus svarstomi klausimai dėl PSPC
bendruomenės sveikatos punktų darbo laiko ir
teikiamų paslaugų, pakviesti bendruomenės
slaugytojų atstovus.
 Pasidomėti galimybėmis Nestacionarių
socialinių paslaugų centrui teikti socialines
paslaugas kaimų gyventojams.
Išklausyta informacija apie pasiruošimą
socialinių pašalpų teikimui, vykdant
savarankiškąją savivaldybių funkciją, nuo 2014
m. sausio 1 d. Svarstytos socialinių pašalpų
gavėjų mažinimo priemonės, diskutuota
viešųjų darbų, visuomenei naudingų darbų
organizavimo klausimais.
 Rekomenduota savivaldybės administracijai
svarstyti galimybę VšĮ Ukmergės ligoninė
reikiamą įrangą įsigyti lizingo būdu.
 Siūlyta savivaldybės biudžeto projekte
numatytą energijos taupymo VšĮ Ukmergės
ligoninės stacionaro Ortopedijostraumatologijos ir Vidaus ligų skyriuose
programą išskaidyti pagal atskirus projektus.
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3. Dėl Visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios programos
lėšomis finansuojamų
nevyriausybinių organizacijų
sveikatinimo projektų.

Išklausyta informacija dėl 2013 m. finansuotų
nevyriausybinių organizacijų sveikatinimo
projektų. Diskutuota dėl projektų teikimo ir
atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos.

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas
Švietimo, kultūros ir sporto komitetas sudarytas Ukmergės rajono savivaldybės 2011 m.
gegužės 19 d. sprendimu Nr. 7-14. Patvirtinti komiteto nariai: Kazys Cesevičius, Rimvydas Civilka,
Arūnas Dudėnas, Vladislovas Spruogis, Birutė Žilėnienė. 2011 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 7-78
komiteto pirmininku patvirtintas Vladislovas Spruogis.
Pakeitimai ir papildymai 2013 m.:
2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 7-28 iš komiteto sudėties išbrauktas Arūnas Dudėnas,
įtrauktas Grigorijus Malčanovas.
2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 7-131 į komiteto sudėtį įtrauktas Arūnas Civilka.
2013 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. 7-194 komiteto pirmininke patvirtinta Birutė Žilėnienė.
2013 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. 7-258 iš komiteto sudėties išbrauktas Rimvydas
Civilka.
2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. 7-292 į komiteto sudėtį įtrauktas savivaldybės mero
pavaduotojas Rolandas Janickas.
2013 m. vyko 10 Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžių. 9-iuose posėdžiuose buvo
svarstomi Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdžiui teikiami svarstyti sprendimų projektai.
Komitetas pateikė 11 rekomendacijų Tarybai teikiamais svarstyti klausimais.
Be Tarybai teikiamų sprendimų projektų nagrinėjimo, papildomai komitete svarstyti 4 darbo
organizavimo klausimai. Detalesnė informacija pateikiama lentelėje.
Posėdžio
data,
protokolo
Nr.
2013-06-12
Nr. 6

Svarstyti klausimai
1. Dėl komiteto pirmininko,
pirmininko pavaduotojo.
2. Dėl komiteto veiklos sričių.
3. Dėl gyventojų priėmimo
grafiko.

2013-08-22 Dėl dokumentų valdymo sistemos
Nr. 27-9/28- „Kontora“ galimybių.
6

Priimti sprendimai/teiktos rekomendacijos
Komiteto pirmininke išrinkta Birutė Žilėnienė,
pavaduotoju – Arūnas Civilka.
Nuspręsta komiteto darbą organizuoti pagal
Savivaldybės tarybos veiklos reglamente
numatytas komiteto veiklos sritis.
Nuspręsta nesudaryti gyventojų priėmimo
grafiko. Bendrauti su gyventojais telefonu,
elektroniniu paštu. Esant poreikiui organizuoti
individualius susitikimus, išsakytas problemas
apsvarstyti komiteto posėdyje.
Išklausyta informacija apie informacinių
sistemų naudojimą Tarybos nario veikloje.

Kaimo ir aplinkosaugos komitetas
Kaimo ir aplinkosaugos komitetas sudarytas Ukmergės rajono savivaldybės 2011 m.
gegužės 19 d. sprendimu Nr. 7-14. Patvirtinti komiteto nariai: Zofija Belickienė, Valentinas Genys,
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Angelė Jokubynienė ir Klavdija Stepanova. 2011 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 7-78 komiteto
pirmininku patvirtintas Valentinas Genys.
Pakeitimai ir papildymai 2013 m.:
2013 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. 7-194 komiteto pirmininke patvirtinta Angelė
Jokubynienė.
2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. 7-292 pakeistas komiteto narių skaičius (5 nariai vietoje
4 narių). Į komitetą įtrauktas savivaldybės mero pavaduotojas Rolandas Janickas.
2013 m. vyko 10 Kaimo ir aplinkosaugos komiteto posėdžių. 9-iuose posėdžiuose buvo
svarstomi Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdžiui teikiami svarstyti sprendimų projektai.
Komitetas pateikė 7 rekomendacijas Tarybai teikiamais svarstyti klausimais.
Be Tarybai teikiamų sprendimų projektų nagrinėjimo, papildomai komitete svarstyti 6 darbo
organizavimo ir kiti komiteto kompetencijos sritims priskiriami klausimai. Detalesnė informacija
pateikiama lentelėje.
Posėdžio
data,
protokolo
Nr.
2013-06-12
Nr. 3

Svarstyti klausimai

Priimti sprendimai/teiktos rekomendacijos

1. Dėl komiteto pirmininko,
pirmininko pavaduotojo.

Komiteto pirmininke išrinkta Angelė
Jokubynienė, pavaduotoja paliekama Klavdija
Stepanova.
Nuspręsta komiteto darbą organizuoti pagal
Savivaldybės tarybos veiklos reglamente
numatytas komiteto veiklos sritis.
Nuspręsta surinkti informaciją apie seniūnijose
organizuojamus vietos bendruomenių
susirinkimus ir juose dalyvauti komiteto
nariams.
Kreiptasi į savivaldybės administracijos Žemės
ūkio ir infrastruktūros skyrių dėl galimybės
patenkinti pateiktą prašymą. Diskutuota dėl
galimybės įsisavinti drenažo sistemų remontui
reikalingas lėšas dalyvaujant projektinėje
veikloje.
Kreiptasi į savivaldybės administracijos
Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyrių su
prašymu išsiaiškinti, ar ūkininkas Jonas
Šantaras laikosi Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m.
įsakymu patvirtinto Gyvūnų laikymo
savivaldybių teritorijų gyvenamosiose
vietovėse tvarkos aprašo reikalavimų.
Išklausyta informacija apie informacinių
sistemų naudojimą Tarybos nario veikloje.

2. Dėl komiteto veiklos sričių.
3. Dėl gyventojų priėmimo
grafiko.
2013-08-22 1. Dėl Balelių kaimo
Nr. 27-9/28- bendruomenės prašymo dėl
6
drenažo sistemų remonto.

2. Dėl bičių laikymo ūkininko
Jono Šantaro sklype.

3. Dėl dokumentų valdymo
sistemos „Kontora“ galimybių.

Komitetų aktyvumo Ukmergės rajono savivaldybės taryboje 2013 m. palyginimas
pavaizduotas pateiktuose grafikuose.
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Komitetų pateiktos rekomendacijos Taryboje svarstytais klausimais 2013 m.
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Kontrolės komitetas
Kontrolės komitetas sudarytas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio
4 d. sprendimu Nr. 7-107. Patvirtinti komiteto nariai: Juozas Armanavičius, Rimvydas Civilka,
Valentinas Genys, Kazys Grybauskas, Rolandas Janickas, Andrius Kalesnikas, Grigorijus
Malčanovas. J. Armanavičius paskirtas komiteto pirmininko pavaduotoju. 2012 m. liepos 13 d.
sprendimu Nr. 7-177 komiteto pirmininku paskirtas Arūnas Dudėnas.
Pakeitimai ir papildymai 2013 m.:
2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 7-111 Kontrolės komiteto pirmininku paskirtas
Andrius Kalesnikas.
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2013 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. 7-193 sudarytas naujos sudėties Kontrolės komitetas:
Komiteto pirmininkė – Elena Mirinavičienė (į komitetą deleguota vietoje Valentino Genio).
Komiteto pirmininko pavaduotojas – Andrius Kalesnikas.
Nariai: Juozas Armanavičius, Kazys Cesevičius (vietoje Rolando Janicko), Arūnas Civilka
(vietoje Rimvydo Civilkos), Andrius Lyška, Grigorijus Malčanovas.
Ukmergės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veikla buvo organizuota
vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytais įgaliojimais pagal
Savivaldybės tarybos patvirtintą veiklos programą. Pagrindinė veiklos sritis – Kontrolės ir audito
tarnybos atliekamų auditų analizė, stebėsenos rezultatų, poauditinių patikrinimų svarstymas,
rekomendacijų savivaldybės administracijai teikimas pagal auditų išvadas. Savivaldybės mero,
administracijos direktoriaus siūlymu svarstyti kiti aktualūs klausimai.
Posėdžio
data,
protokolo
Nr.
2013-02-07
Nr. 24-1

2013-03-23
Nr. 24-2

2013-06-25
Nr. 24-3

2013-07-29
Nr. 24-4

Svarstyti klausimai
Dėl apskaitos organizavimo
Ukmergės švietimo centre.
Dėl Ukmergės rajono savivaldybės
atliekų tvarkymo paslaugos sutarties
(2013-03-17 Nr. 20-179)
įgyvendinimo.
1. Dėl Ukmergės rajono
savivaldybės administracijos Veprių
seniūnijos finansinio (teisėtumo)
audito ataskaitos ir išvados.
2. Dėl Ukmergės rajono Veprių
vidurinės mokyklos finansinio
(teisėtumo) audito ataskaitos ir
išvados.
3. Dėl Ukmergės Dukstynos
pagrindinės mokyklos finansinio
(teisėtumo) audito ataskaitos ir
išvados.
4. Dėl Ukmergės Senamiesčio
pagrindinės mokyklos finansinio
(teisėtumo) audito ataskaitos ir
išvados.
1. Dėl gautinų sumų nurašymo
Saulės laikrodžio statybai.

Priimti sprendimai/teiktos rekomendacijos
Rekomenduota visų biudžetinių įstaigų
vadovams raštu pateikti informaciją apie
taikomas priemones, užtikrinančias tinkamus
apskaitos tvarkymo mechanizmus įstaigoje.
Rekomenduota Savivaldybės tarybai pateikti
detalią informaciją apie naujo operatoriaus
UAB „Ekonovus“ veiklą.
Rekomenduota savivaldybės įstaigų finansinio
(teisėtumo) audito ataskaitas ir išvadas pristatyti
švietimo įstaigų vadovų pasitarime.

Medžiaga perduota Teisės ir civilinės
metrikacijos skyriui, rekomenduota parengti
veiksmų planą dėl galimybės iš fizinių asmenų
išieškoti sumokėtus pinigus.
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2. Dėl viešųjų pirkimų vykdymo
Ukmergės rajono savivaldybės
viešosiose ir biudžetinėse įstaigose.

2013-08-26
Nr. 24-5

1. Dėl gautinų sumų nurašymo
Saulės laikrodžio statybai.

2. Dėl Ukmergės rajono
savivaldybės 2012 m. biudžeto
vykdymo ataskaitos ir
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinio.

2013-09-30
Nr. 24-6

2013-10-28
Nr. 24-7

1. Dėl savivaldybės administracijos
ir savivaldybės administravimo
subjektų finansinio audito už 201301-01 – 2013-05-10 laikotarpį
mokėtinų ir gautinų sumų, bankinių
operacijų ir darbo užmokesčio
srityse.
2. Dėl Kontrolės komiteto
išvažiuojamojo posėdžio į UAB
„VAATC“.
1. Dėl pavedimo Kontrolės
komitetui pateikti savivaldybės
administracijos ir savivaldybės
administravimo subjektų finansinio
audito už 2013-01-01 – 2013-05-10
laikotarpį mokėtinų ir gautinų sumų,
bankinių operacijų ir darbo
užmokesčio srityse išvadas
Savivaldybės tarybai.

Rekomenduota:
 Viešųjų pirkimų skyriui teikti metodinę
pagalbą savivaldybės įstaigoms viešųjų pirkimų
klausimais;
 Viešųjų pirkimų skyriui parengti pavyzdines
supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles ir
perduoti jas visoms savivaldybės viešosioms ir
biudžetinėms įstaigoms;
 organizuoti savivaldybės įstaigų darbuotojų,
dirbančių viešųjų pirkimų srityje, susitikimą su
rajono vadovais bei atsakingais savivaldybės
administracijos specialistais, pristatyti
informaciją apie viešųjų pirkimų vykdymą
savivaldybės viešosiose ir biudžetinėse
įstaigose, aptarti kylančias problemas.
Rekomenduota savivaldybės administracijai:
 nurašyti gautiną sumą už Saulės laikrodžio
statybos darbus;
 avansus už atliekamus darbus išmokėti tik
gavus medžiagų pirkimą įrodančius
dokumentus.
Rekomenduota:
 Savivaldybės tarybai pritarti Ukmergės
rajono savivaldybės 2012 m. biudžeto vykdymo
ataskaitos ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkiniui;
 savivaldybės administracijai peržiūrėti
atsakomybės ribas dėl neteisingų duomenų
pateikimo ar suvedimo į finansinių ataskaitų
konsolidavimo programą.
Nuspręsta išvadas dėl pateiktos audito
ataskaitos formuluoti sekančiame komiteto
posėdyje.

Parengtas ir UAB „VAATC“ pateiktas raštas su
prašymu pateikti informaciją bendrovės
finansinės veiklos klausimais.
Patvirtintos komiteto išvados ir pasiūlymai dėl
pateiktos audito ataskaitos.
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2013-11-29
Nr. 24-8

2013-12-16
Nr. 24-9

2. Dėl savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio turto ir savivaldybės
pasitikėjimo teise valdomo valstybės
turto.
Išvažiuojamasis komiteto posėdis į
UAB „VAATC“.
Dėl savivaldybės administracijos ir
savivaldybės administravimo
subjektų finansinio audito už 201301-01 – 2013-05-10 laikotarpį
mokėtinų ir gautinų sumų, bankinių
operacijų ir darbo užmokesčio
srityse išvadų.

2. Prašyta komitete pristatyti apibendrintus
inventorizacijos rezultatus ir išvadas.
Aplankytas Kazokiškių sąvartynas, UAB
„VAATC“ administracinis pastatas, diskutuota
UAB „VAATC“ finansinės veiklos klausimais,
aptarti 2013 metų bendrovės veiklos rezultatai.
Patvirtintos naujos komiteto išvados dėl
pateiktos audito ataskaitos.

Etikos komisija
Etikos komisija sudaryta Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 23 d.
sprendimu Nr. 7-64. Patvirtinti komisijos nariai: Arūnas Civilka, Arūnas Jasaitis, Angelė
Jokubynienė, Grigorijus Malčanovas, Sigitas Masiulionis, Birutė Žilėnienė, Jolanta Mačiulienė
(Siesikų seniūnijos Belazariškių seniūnaitė), Zita Morkūnienė (Želvos seniūnijos Bajorų
seniūnaitė). A. Jokubynienė paskirta komisijos pirmininke.
Pakeitimai ir papildymai 2013 m.:
2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 7-84 iš komisijos sudėties išbraukta Želvos seniūnijos
Bajorų seniūnaitė Zita Morkūnienė. Įtraukta Lyduokių seniūnijos Lyduokių seniūnaitė Jūratė
Gervinskienė.
2013 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. 7-192 Etikos komisijos pirmininku paskirtas Tarybos
narys Grigorijus Malčanovas.
2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 7-232 į komisijos sudėtį įtraukta Tarybos narė Zofija
Belickienė ir Ukmergės miesto seniūnijos V. Kudirkos – S. Daukanto seniūnaitijos seniūnaitis
Algimantas Kacevičius.
Etikos komisijos veikla buvo organizuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Savivaldybės tarybos veiklos
reglamentu ir Ukmergės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatais. 2013 m.
vyko 7 Etikos komisijos posėdžiai.
Posėdžio
data,
protokolo
Nr.
2013-01-10
25-4

Svarstyti klausimai
1. Dėl visuomenės
informavimo priemonėse
paskelbtos informacijos dėl
Vilniaus apygardos teismo
nutarties Ukmergės rajono
savivaldybės mero Algirdo
Kopūsto administracinėje
byloje.

Priimti sprendimai/teiktos rekomendacijos
1. Rekomenduoti Algirdui Kopūstui viešai
atsiprašyti.
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2. Dėl visuomenės
informavimo priemonėse
paskelbtos informacijos apie
Ukmergės rajono
savivaldybės mero Algirdo
Kopūsto šeimos įsisavintą ES
paramą.
3. Etikos komisijos veiklos
organizavimas.
2013-02-07
25-5

2013-03-14
25-6

2013-05-27
25-7

2013-06-18
25-8

2013-07-05
25-9

1. Dėl Etikos komisijos
veiklos nuostatų.
2. Dėl www.vilkmerge.lt
straipsnio „Vilkmerge.lt
tyrimas: Mero šeimos turtui ir
pramogoms šimtatūkstantinė
ES parama“.
1. Dėl Etikos komisijos
veiklos nuostatų.
2. Dėl 2013 m. vasario 19 d.
kolektyvinio prašymo (dėl
Tarybos nario Andriaus
Kalesniko elgesio).
Dėl Regimanto Baravyko
pasisakymų 2013-05-10
Savivaldybės tarybos
posėdyje.

1. Dėl Regimanto Baravyko
pasisakymų 2013-05-10
Savivaldybės tarybos
posėdyje.
2. Dėl Savivaldybės tarybos
nario Juozo Armanavičiaus
kreipimosi (dėl mero
pavaduotojo Rolando Janicko
elgesio).

Dėl galimo Rolando Janicko
viešųjų ir privačių interesų
supainiojimo.

Klausimo svarstymas atidėtas iki sekančio posėdžio.

Pavesta Savivaldybės tarybos Sekretoriatui teikti
Etikos komisijai informaciją apie Tarybos narių
dalyvavimą/nedalyvavimą posėdžiuose.
1. Papildyti Etikos komisijos veiklos nuostatus.
Apsiribota informacijos svarstymu Etikos komisijos
posėdyje.

Parengtas sprendimo projektas dėl Etikos komisijos
veiklos nuostatų pakeitimo ir papildymo.
Apsiribota svarstymu komisijoje; tyrimas dėl
Andriaus Kalesniko elgesio nepradėtas.
 Pradėtas tyrimas dėl Regimanto Baravyko išsakytų
teiginių 2013-05-10 Savivaldybės tarybos posėdyje
Savivaldybės tarybos nario Valdo Mikalajūno
atžvilgiu.
 Kreiptasi į savivaldybės administracijos
Centralizuoto vidaus audito skyrių su prašymu pateikti
išvadą dėl patalpų, esančių Gedimino g. 34,
Ukmergėje, nuomos.
Rekomenduota Regimantui Baravykui viešai
atsiprašyti Valdo Mikalajūno per Etikos komisijos
nurodytą 1 mėnesio terminą.
 Pradėtas tyrimas dėl galimo Rolando Janicko
viešųjų ir privačių interesų supainiojimo balsuojant
dėl sprendimo projekto „Dėl pritarimo projekto
„Taujėnų kultūros namų su biblioteka aplinkos
sutvarkymas“ įgyvendinimui“ 2013 m. gegužės 30 d.
Tarybos posėdžio metu.
 Kreiptasi į savivaldybės administracijos Strateginės
plėtros ir investicijų skyrių su prašymu pateikti
informaciją apie projektą „Taujėnų kultūros namų su
biblioteka aplinkos sutvarkymas“, į Sekretoriatą – dėl
galimybės peržiūrėti 2013 m. gegužės 30 d.
Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašą.
Konstatuota, kad Rolandas Janickas nepažeidė
Valstybės politikų Elgesio kodekse ir kituose teisės
aktuose nustatytų politikų elgesio principų ir
reikalavimų.
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2013-07-25
25-10

Dėl Tarybos nario Sigito
Masiulionio pasisakymo
2013-07-04 Savivaldybės
tarybos posėdyje.

Apsiribota svarstymu komisijoje; tyrimas dėl Sigito
Masiulionio elgesio nepradėtas.

Administracinė komisija
Administracinė komisija sudaroma Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų
kodekso 218 straipsnio nustatyta tvarka ir yra atskaitinga Savivaldybės tarybai. Tai yra kolegialus
organas, sudaromas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Tarybos įgaliojimų laikui.
Komisija, vadovaudamasi Savivaldybės tarybos patvirtintais Ukmergės rajono savivaldybės tarybos
administracinės komisijos nuostatais, nagrinėja ir sprendžia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus
gautas jos kompetencijai priskirtas administracinių teisės pažeidimų bylas.
Ukmergės rajono savivaldybės tarybos administracinė komisija sudaryta Ukmergės rajono
savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. 7-15.
Pakeitimai ir papildymai 2013 m.:
2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 7-216 patvirtinta nauja Administracinės komisijos
sudėtis. Vietoje Rimvydo Civilkos komisijos pirmininke paskiriama Klavdija Stepanova.
Šiuo metu komisiją sudaro 6 nariai:
Klavdija Stepanova, Savivaldybės tarybos narė, – komisijos pirmininkė;
Rimas Jurgilaitis, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas, – komisijos pirmininko
pavaduotojas;
Vaida Mikelytė-Smirnova, Savivaldybės tarybos narė;
Mindaugas Mykolas Tamošiūnas, Savivaldybės tarybos narys;
Diana Gervinskienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja;
Aidas Dutkus, VAPK Ukmergės rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus
viršininkas.
Administracinės komisijos sekretore patvirtinta Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė
Dalia Ivaškevičienė.
2013 metais išnagrinėtos 6 bylos, paskirta 250 Lt baudų, 2 įspėjimai, 1 byla persiųsta
nagrinėti pagal pažeidimo padarymo vietą. Asmenys patraukti administracinėn atsakomybėn už
teritorijų tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimus Palangoje, Ukmergės mieste ir rajone,
savavaldžiavimą. 3 administracinių teisės pažeidimų protokolus surašė Ukmergės rajono
savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus specialistai, kitos bylos
nagrinėtos pagal policijos komisariatų pareigūnų pateiktas medžiagas.
Korupcijos prevencijos komisija
Korupcijos prevencijos komisija yra Ukmergės rajono savivaldybės kolegiali
institucija, atsakinga už korupcijos prevenciją Ukmergės rajone. Komisija prižiūri, kaip vykdoma
Ukmergės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programa bei šios programos priemonių
planas, nagrinėja Ukmergės rajono savivaldybės institucijų priimtus teisės aktus bei teikiamų teisės
aktų projektus korupcijos prevencijos požiūriu, teikia savo pastabas, pasiūlymus šių aktų atžvilgiu,
nagrinėja asmenų skundus ir pareiškimus, kuriuose atskiros institucijos, tarnautojai ar darbuotojai
kaltinami biurokratizmu, piktnaudžiavimu tarnyba, vilkinimu ir panašiais pažeidimais.
Korupcijos prevencijos komisija sudaryta 2011 m. rugsėjo 29 d. Savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. 7-133. 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 7-112 komisijos pirmininku vietoje
Kazio Grybausko patvirtintas Jonas Grybauskas.
Šiuo metu Korupcijos prevencijos komisiją sudaro 7 nariai:
Jonas Grybauskas, Savivaldybės tarybos narys, – Komisijos pirmininkas;
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Grigorijus Malčanovas, Savivaldybės tarybos narys, – Komisijos pirmininko pavaduotojas;
Kazys Cesevičius, Savivaldybės tarybos narys;
Rimas Jurgilaitis, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas;
Justina Markevičiūtė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė;
Vaida Mikelytė-Smirnova, Savivaldybės tarybos narė;
Valdas Rabazauskas, Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vyresnysis specialistas.
2013 m. vyko vienas Korupcijos prevencijos komisijos posėdis.
Posėdžio
data, Nr.
2013-04-04
Nr. 1

Svarstyti klausimai
1. Dėl Korupcijos prevencijos
įstatymo pakeitimo projekto.
2. Dėl gyventojų nuomonės
tyrimo dėl korupcijos
pasireiškimo tikimybės
Ukmergės rajone rezultatai.

Priimtos rekomendacijos
1. Lietuvos savivaldybių asociacijai pateikti
pasiūlymai dėl Korupcijos prevencijos įstatymo
pakeitimo projekto.
2. Komisijoje diskutuota apie galimybes tobulinti
gyventojų nuomonės tyrimo organizavimą.

MERO POTVARKIAI
Meras 2013 m. išleido 153 potvarkius atostogų, komandiruočių, personalo ir veiklos
klausimais.

Aptariamu laikotarpiu priimta 90 mero potvarkių tvarkomosios organizacinės veiklos
klausimais. Jais buvo sprendžiami Tarybos posėdžių sušaukimo, įvairių delegacijų sudarymo,
Tarybos narių dalyvavimo mokymuose, apdovanojimų, darbo grupių ir komisijų įvairiems
klausimams nagrinėti sudarymo, kiti klausimai.
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Mero potvarkiais sudarytos darbo grupės, komisijos
2013 metais mero potvarkiais sudarytos 25 darbo grupės ir 4 komisijos atskiriems
klausimams spręsti.
Data,
numeris
2013-01-03
Nr. 9-1

2013-02-06
Nr. 9-5

2013-02-20
Nr. 9-9

2013-02-27
Nr. 9-10

2013-02-27
Nr. 9-11

Darbo grupės pavadinimas
(primininkas)
Darbo grupė, sudaryta Ukmergės rajono
savivaldybės ir Vilniaus Gedimino
technikos universiteto bendradarbiavimo
priemonių planui 2013-2018 metams
parengti. (Regimantas Baravykas)
Darbo grupė, sudaryta Ukmergės rajono
savivaldybės šilumos ūkio
optimizavimo strateginiam planui rengti.
(Algirdas Kopūstas)
Darbo grupė, sudaryta Vietinės
rinkliavos už komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą nuostatams, patvirtintiems
Savivaldybės tarybos 2010-05-27
sprendimu Nr.7-135, peržiūrėti ir
pakeitimo projektui parengti.
(Regimantas Baravykas)
Darbo grupė, sudaryta dalies patalpų
buvusiame S. Neries kolūkio
administraciniame pastate poreikio
vietos bendruomenei bei galimybių jas
toliau eksploatuoti išsiaiškinimui.
(Valentinas Genys)

Darbo grupė, sudaryta seniūnijų
teritorijose esančių biudžetinių įstaigų,

Veikla, rezultatai
Trumpalaikė darbo grupė, sudaryta
konkrečiam klausimui spręsti.

Ukmergės rajono savivaldybės šilumos ūkio
optimizavimo strateginis planas patvirtintas
2013 m. gegužės 30 d. Savivaldybės tarybos
posėdyje.
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą nuostatai patvirtinti 2013 m. kovo
28 d. Savivaldybės tarybos posėdyje.

Siūlyta nupirkti dalį patalpų buvusiame
S. Neries kolūkio administraciniame pastate
ir jame steigti kultūros ir medicinos įstaigų
filialus. Ikimokyklinio ugdymo skyrių
perkelti į buvusį Sližių pradinio ugdymo
skyriaus pastatą. Atsilaisvinus dabartiniam
ikimokyklinio ugdymo skyriui jo pastate
siūlyta įrengti socialinį būstą daugiavaikei
šeimai.
Sprendimo projektas pateiktas svarstyti
2014 m. kovo 27 d. Savivaldybės tarybos
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2013-03-04
Nr. 9-13

viešųjų įstaigų padalinių tinklui bei
ūkinei veiklai įvertinti. (Rolandas
Janickas)
Darbo grupė, sudaryta įvertinti
Jasiuliškių socialinės globos namų
pasiūlymą perduoti savivaldybei
gyvenamąsias patalpas, esančias
Jasiuliškių kaime. (Jolanta
Kanapeckienė)

2013-03-07
Nr.9-14

Darbo grupė Ukmergės rajono naujo
modelio daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) programos
įgyvendinimo dokumentams parengti ir
programos vykdymui koordinuoti.
(Kęstutis Jurkevičius)

2013-04-22
Nr. 9-23

Darbo grupė, sudaryta atstovauti
Ukmergės rajono savivaldybei UAB
„Ukmergės šiluma“ ir UAB „Dainavos
energetika“ turto vertinimo procese.

2013-05-15
Nr. 9-30

Darbo grupė, sudaryta įvertinti
patvenkto Veprių ežero hidrotechnikos
statinių būklę praėjus pavasario
potvyniui ir priimti reikiamus
sprendimus avarinei situacijai likviduoti.
(Kęstutis Rimas)
Darbo grupė, sudaryta visai su žemės
sklypo Ukmergėje, Vytauto g. 102,
detaliuoju planu susijusiai medžiagai
išnagrinėti ir išvadai dėl detaliojo plano
tvirtinimo pateikti. (Stasys Jackūnas)

2013-05-17
Nr. 9-32

2013-05-28
Nr. 9-35

2013-06-25
Nr. 9-45
2013-07-09
Nr. 9-48

Ukmergės rajono savivaldybės
ilgalaikės plėtros strategijos 2014-2020
m. sektorinių studijų rengimo darbo
grupės.
Darbo grupė, sudaryta Ukmergės rajono
savivaldybės finansiniams klausimams
spręsti. (Stasys Jackūnas)
Darbo grupė, sudaryta VšĮ Ukmergės
ligoninė ir Ukmergės PSPC
apsirūpinimo šiluma ir karštu vandeniu,
Ukmergės ligoninės vietinės katilinės
būklės ištyrimui. (Stasys Jackūnas)

posėdyje.
Siūlyta esamam patalpų valdytojui kreiptis į
turto savininką dėl šių patalpų statuso ir
tolimesnio panaudojimo. Akcentuota, kad,
savivaldybė, perėmusi gyvenamąsias
patalpas, negalės jų panaudoti pagal paskirtį
(t.y. socialiniam būstui), tik patirs
papildomas jų priežiūros ir eksploatacijos
išlaidas.
Parengti daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) programos įgyvendinimo
dokumentai, koordinuojamas programos
vykdymas. Darbo grupės veikla numatyta
daugiabučių namų renovacijos laikotarpiu.
Darbo grupės nariai dalyvavo turto
vertintojui apžiūrint UAB „Ukmergės
šiluma“ ir UAB „Dainavos energetika“
vertinamą turtą, vykdant Vilniaus apygardos
teismo nutartį civilinėje byloje.
Trumpalaikė darbo grupė, sudaryta
konkrečiam klausimui spręsti.

Siūlyta žemės sklypo, esančio Vytauto g.
102, Ukmergėje, detalųjį planą tvirtinti tik
patvirtinus Didžiųjų prekybos įmonių
išdėstymo Ukmergės mieste specialiojo
plano korektūrą.Tuo atveju, jei bus
patvirtintas detalusis planas, leidimą
prekybos centro statybai išduoti tik
suderinus projektą ir gavus leidimą
Veterinarijos gatvės tęsinio iki Vytauto
gatvės įrengimui bei UAB „Lidl“
įsipareigojimą dėl darbų finansavimo.
Sektorinės studijos parengtos.

Nuolatinė darbo grupė. Veikla vykdoma
pagal poreikį.
Siūlyta prijungti VšĮ „Ukmergės ligoninė“
prie centralizuotų šilumos tinklų, užtikrinant
nepertraukiamą šilumos tiekimą; išsiaiškinti
vietinės katilinės įrenginių turtinę
priklausomybę ir pagerinti techninę
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2013-08-02
d. Nr. 9-53

Darbo grupė, sudaryta atliekų tvarkymo
klausimams spręsti, atliekų tvarkymo
planui, taisyklėms ir kitiems
dokumentams rengti. (Rolandas
Janickas)

2013-08-30
Nr. 9-57

Darbo grupė, sudaryta daugiabučių
gyvenamųjų namų bendrosios
nuosavybės administravimo klausimams
spręsti. (Stasys Jackūnas)
Darbo grupė, sudaryta Socialinių
pašalpų teikimui, vykdant
savarankiškąją savivaldybių funkciją,
nuo 2014 m. sausio 1 d. Ukmergės
rajone pasirengti. (Rolandas Janickas)

2013-09-17
Nr. 9-62

2013-09-19
Nr. 9-64

Darbo grupė, sudaryta Ukmergės rajono
savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos
ugniagesių komandų optimizavimo
planui parengti. (Stasys Jackūnas)

2013-09-23
Nr. 9-65

Darbo grupė, sudaryta parengti Mokinių
ir vaikų globos namų gyventojų vežimo
keleiviniu transportu ir išlaidų
kompensavimo tvarkos bei Mokinių
vežiojimo į bendrojo ugdymo mokyklas
organizavimo tvarkos aprašo
pakeitimus. (Rolandas Janickas)
Darbo grupė, sudaryta objektų,
finansuojamų iš kelių priežiūros ir
plėtros programos lėšų ir savivaldybės
biudžeto lėšų Ukmergės rajono
savivaldybės vietinės reikšmės keliams
ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti),
rekonstruoti, prižiūrėti ir saugaus eismo
sąlygoms užtikrinti, sąrašams sudaryti ir

2013-10-04
Nr. 9-69

katilinės būklę; modernizuoti Ukmergės
ligoninės vidaus šildymo ir karšto vandens
sistemas; atlikti Ukmergės ligoninės ir UAB
„Izobara“ 2007 m. spalio 26 d. pasirašytos
4000 KW galios katilinės eksploatavimo
sutarties Nr.100-K sudarymo ir vykdymo
auditą.
Paruoštas atliekų tvarkymo planas,
sprendimas „Dėl Ukmergės rajono
savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių
papildymo“ patvirtintas 2013 m. rugsėjo 24
d. Savivaldybės tarybos posėdyje. Darbo
grupė reguliariai renkasi į posėdžius ir
sprendžia su atliekų tvarkymu susijusius
klausimus.
Darbo grupė sudaryta atsižvelgiant į
Tarybos narių paklausimus ir Savivaldybės
ūkio komiteto rekomendacijas. Veikla
vykdoma pagal poreikį.
Sprendimo projektas „Dėl Piniginės
socialinės paramos nepasiturintiems
gyventojams teikimo Ukmergės rajono
savivaldybėje tvarkos aprašo naujos
redakcijos patvirtinimo“ patvirtintas 2014
m. sausio 30 d. Savivaldybės tarybos
posėdyje.
Sprendimo projektai „Dėl sąrašo
,,Ukmergės rajono savivaldybės
priešgaisrinės tarnybos didžiausias leistinas
pareigybių skaičius, ugniagesių komandų
kiekis ir jų dislokavimo vietos“ dalinio
pakeitimo“ ir „Dėl pritarimo Ukmergės
rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos
2014-2018 metų perspektyvinio vystymo
planui“ patvirtinti 2013 m. gruodžio 19 d.
Savivaldybės tarybos posėdyje.
Sprendimo projektas pateiktas svarstymui
2014 m. kovo 27 d. Savivaldybės tarybos
posėdyje.

Sąrašai patvirtinti 2013 m. spalio 31 d.
Savivaldybės tarybos posėdyje.
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2013-10-07
Nr. 9-70

2013-10-25
Nr. 9-73

teikti juos Savivaldybės tarybai tvirtinti.
(Rolandas Janickas)
Darbo grupė, sudaryta Ukmergės rajono
savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio
29 d. sprendimo Nr. 7-219 „Dėl
savivaldybės turto perdavimo“
įgyvendinimo kontrolei vykdyti.
(Rolandas Janickas)
Darbo grupė, sudaryta vandens malūno
atstatymo ir užtvankos atkūrimo
Siesarties upėje klausimui nagrinėti.
(Stasys Jackūnas)

2013-10-29
Nr. 9-74

Darbo grupė, sudaryta PSPC
bendruomenės sveikatos punktų darbo
laiko ir teikiamų paslaugų klausimams
spręsti. (Rolandas Janickas)

2013-11-13
Nr. 9-80

Darbo grupė, sudaryta 2014 m.
melioracijos darbų programai parengti.
(Rolandas Janickas)

2013-11-26
Nr. 9-84

Darbo grupės, sudarytos projekto
„Ukmergės rajono savivaldybės
ilgalaikės plėtros strategijos 2014-2020
m. parengimas“ ilgalaikės plėtros
strategijos parengimui.
Darbo grupė, sudaryta Ukmergės vaikų
globos namų ir Ukmergės „Ryto“
specialiosios mokyklos pastatų
naudojimo klausimams spręsti.
(Rolandas Janickas)

2013-12-12
Nr. 9-87

Informacija apie VšĮ Jaunimo laisvalaikio
centrui perduoto nekilnojamo turto
panaudojimą pateikta 2013 m. gruodžio 19
d. Savivaldybės tarybos posėdyje.
Siūlyta Savivaldybės tarybai kreiptis į
Ukmergei atstovaujančius Seimo narius dėl
Vandentvarkos įstatymo pakeitimo projekto
priėmimo procedūrų paspartinimo. Siūlyta
kreiptis į Valstybinę saugomų teritorijų
tarnybą prie Aplinkos ministerijos, su
prašymu paskirti atsakingą asmenį
Ukmergei, kuris koordinuotų klausimų,
susijusių su saugomomis teritorijomis
Ukmergės rajone, sprendimą.
Siūlyta Ukmergės PSPC bendruomenės
sveikatos punktuose patvirtinti ne mažiau
0,5 bendruomenės slaugytojo etato;
panaikinti Tolučių bendruomenės sveikatos
punktą, bibliotekoje įrengiant
bendruomenės slaugytojos kabinetą;
nustatyti šeimos gydytojų darbą
bendruomenės sveikatos punktuose;
numatyti lėšas Atkočių, Laičių ir Sližių
bendruomenės sveikatos punktų remontui;
plėsti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą
kaime (bendruomenės slaugytojų kabinetų
įrengimas).
Ukmergės rajono savivaldybės 2014 metų
melioracijos darbų programa patvirtinta
2013 m. vasario 24 d. Savivaldybės tarybos
posėdyje.
Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikė
plėtros strategija 2014-2020 m. pateikta
svarstyti 2014 m. kovo 27 d. Savivaldybės
tarybos posėdyje.
Siūlyta Ukmergės vaikų globos namų filialą
steigti Ukmergės rajono Siesikų seniūnijoje.
Sprendimas dėl šio pastato perdavimo
Ukmergės vaikų globos namams patvirtintas
2014 m. vasario 24 d. Savivaldybės tarybos
posėdyje. „Ryto“ specialiąją mokyklą
siūlyta perkelti į „Šilo“ pagrindinės
mokyklos pradinių klasių korpusą ir į Vaikų
globos namų I-osios laiptinės gyvenamąsias
patalpas.
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Data,
numeris
2013-01-16
Nr. 9-2

2013-05-31
Nr. 9-37
2013-07-23
Nr. 9-51

2013-09-17
Nr. 9-61

Komisijos pavadinimas

Veikla, rezultatai

Komisija, sudaryta žemės ir valstybinės
žemės nuomos mokesčių lengvatų
teikimo pagal juridinių ir fizinių asmenų
prašymus klausimams nagrinėti ir
pasiūlymams teikti.
Tvarkingos ir gražios seniūnijos
aplinkos 2013 m. apžiūros-konkurso
vertinimo komisija.
Komisija, sudaryta viešosios įstaigos
Ukmergės ligoninės turtui,
antspaudams, dokumentams ir
reikalams perduoti naujai paskirtam
vyriausiajam gydytojui.
Komisija, sudaryta Lietuvos
Respublikos Konstitucijos egzaminui
Ukmergės rajono savivaldybėje vykdyti.

Vadovaujantis komisijos rekomendacijomis,
rengiami Savivaldybės tarybos sprendimų
projektai dėl žemės ir valstybinės žemės
nuomos mokesčių lengvatų teikimo. Nuolat
veikianti komisija.
Vertintos septynios kaimo seniūnijos. I vieta
– Pivonijos seniūnija, II vieta – Lyduokių
seniūnija, III vieta – Siesikų seniūnija.
Trumpalaikė komisija, sudaryta konkrečiam
klausimui spręsti.

Trumpalaikė komisija, sudaryta konkrečiam
klausimui spręsti.

TARYBOS POSĖDŽIAI
Pagrindinė Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos darbo forma – Tarybos posėdžiai.
Tarybos posėdžiai vieši, juose nuolat dalyvauja klausimų sprendimu suinteresuoti asmenys, įstaigų,
įmonių vadovai, bendruomenės atstovai, Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje.
Rajono gyventojai apie posėdžių sušaukimo laiką ir vietą informuojami vietinėje
žiniasklaidoje ir savivaldybės interneto svetainėje. Sprendimų projektai ir priimti sprendimai bei
Tarybos narių balsavimo rezultatai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje. Nuo 2014 m. su
Savivaldybės taryboje svarstomais ir priimtais dokumentais galima susipažinti ir Lietuvos
Respublikos Seimo internetiniame tinklapyje. Gyventojams sudaryta galimybė išreikšti nuomonę
dėl sprendimų projektų, prisijungus per elektroninių paslaugų sistemą. Savivaldybės tarybos
posėdžiai transliuojami tiesiogiai, vaizdo įrašai publikuojami savivaldybės internetinėje svetainėje.
2013 m. vyko 19 Tarybos posėdžių.
Neeiliniai Savivaldybės tarybos posėdžiai
2013 m. vyko 3 neeiliniai Savivaldybės tarybos posėdžiai. Juose priimti sprendimai dėl
savivaldybės mero Algirdo Kopūsto, mero pavaduotojo Regimanto Baravyko, administracijos
direktoriaus Juozo Varžgalio, administracijos direktoriaus pavaduotojos Jolantos Kanapeckienės
atleidimo iš pareigų prieš terminą, dėl savivaldybės mero rinkimų, savivaldybės mero pavaduotojo,
administracijos direktoriaus skyrimo į pareigas. 2013 m. gruodžio 31 d. neeiliniame Savivaldybės
tarybos posėdyje buvo svarstomas opozicijos pateiktas nepasitikėjimo meru klausimas.
Socialdemokratų, Nepriklausomos, Darbo partijos frakcijos nariai, taip pat Tarybos nariai Birutė
Žilėnienė, Juozas Galiauskas ir Valdas Mikalajūnas nepalaikė merui pareikštos interpeliacijos ir
nedalyvavo balsavime sprendžiant šį klausimą.
Išvažiuojamieji savivaldybės tarybos posėdžiai
Ukmergės rajono savivaldybės veiklos reglamento 34 punkte numatyta, kad kartą per
ketvirtį organizuojami išvažiuojamieji posėdžiai seniūnijoje. Posėdžių metu svarstomi konkrečių
seniūnijų probleminiai ir kiti klausimai, susitinkama su vietos bendruomenių atstovais. 2013 metais
vyko 4 išvažiuojamieji posėdžiai Pabaisko, Lyduokių, Želvos ir Vidiškių seniūnijose. Po
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išvažiuojamųjų posėdžių rengiamos seniūnijose keltų problemų apžvalgos, Taryboje tvirtinami
Veiksmų planai iškeltoms problemoms spręsti.
Išvažiuojamieji posėdžiai suteikia galimybę Tarybos nariams iš arčiau susipažinti su kaimo
bendruomenių gyvenimu, problemomis, susitikti su seniūnijų gyventojais. Nuolatiniai vizitai į
seniūnijas parodė, kad daugelyje kaimiškųjų gyvenamųjų vietovių keliamos problemos didžiąją
dalimi panašios – tai kelių priežiūra, gatvių apšvietimas, vandentvarkos ir nuotekų tinklų
renovacija, neprižiūrimi pastatai. Tenka pripažinti, kad ekonominė savivaldybės padėtis, esamas
biudžetas neleidžia skirti pakankamai lėšų visų problemų sprendimui, tačiau priverčia mąstyti
racionaliai ir, įvertinus bendrą situaciją rajone, numatyti prioritetus bei strategiškai žvelgi į ateitį.
Per pastaruosius metus aplankytos beveik visos seniūnijos. Ateityje laukia svarbiausias
darbas – įgyvendinti Tarybos sprendimais patvirtintus įsipareigojimus dėl seniūnijose keltų
problemų sprendimo ir pateisinti vietos gyventojų lūkesčius.
Iškilmingas savivaldybės tarybos posėdis
2013 m. gegužės 30 d. vyko iškilmingas Savivaldybės tarybos posėdis. Šio posėdžio metu
Ukmergės rajono savivaldybės taryba nusprendė suteikti Ukmergės rajono Garbės piliečio vardą
diplomatui Vygaudui Ušackui už iniciatyvas visuomeninio, kultūrinio gyvenimo srityse,
tarptautinio bendradarbiavimo tradicijų puoselėjimą, krašto reprezentavimą užsienio šalių
atstovams. Vygaudui Ušackui įteiktas šį faktą liudijantis dokumentas, t.y. Tarybos sprendimas, ir
Garbės piliečio ženklas. Vygaudas Ušackas – Tarptautinio perkusinės muzikos festivalio
Ukmergėje globėjas. Jo iniciatyva šių metų gegužės mėnesį Ukmergėje organizuojamas užsienio
kalbų konkursas moksleiviams „Kalbos atveria duris į pasaulį“.
Vygaudas Ušackas – trečiasis Ukmergės rajono Garbės pilietis. Pirmasis šį titulą 2011
metais pelnė Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos vicepirmininkas Alfonsas Bernotas, o 2012
metais – kalbininkas, dialektologas, habilituotas mokslų daktaras Zigmas Zinkevičius.
2013 m. liepos 3 dieną Ukmergės rajono savivaldybėje vyko Lietuvos Respublikos Seimo
teisės ir teisėtvarkos komiteto išvažiuojamasis posėdis. Posėdžio tikslas – išsiaiškinti esamą
situaciją Ukmergės rajono apylinkės teisme ir gauti informaciją, kokie veiksmai yra atliekami, kad
situacija minėtame teisme būtų sprendžiama iš esmės.
Savivaldybės tarybos narių dalyvavimo Tarybos posėdžiuose bendras lankomumas 2013
metais siekė 85 proc. Visi Savivaldybės tarybos nariai dalyvavo neeiliniuose posėdžiuose svarstant
nepasitikėjimo rajono vadovais bei naujų rajono vadovų rinkimo klausimus, taip pat svarstant ir
tvirtinant 2013 m. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos biudžetą. Mažiausiai Tarybos narių
dėmesio sulaukė išvažiuojamieji Savivaldybės tarybos posėdžiai, kurių bendras lankomumas siekė
66 proc. Kiekvieno mėnesio lankomumo rodikliai pavaizduoti pateiktame grafike.
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Tarybos sprendimai
2013 metais pateikti ir užregistruoti 385 sprendimų projektai, priimti 349 sprendimai. Tai
30 sprendimų daugiau nei 2012 metais. Pagrindiniai Tarybai teikiamų sprendimų projektų rengėjai
– savivaldybės administracijos skyrų vedėjai ir specialistai. Atskirais atvejais sprendimų projektus
rengė Tarybos nariai, Savivaldybės tarybos Sekretoriatas, savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovai.

Tarybos sprendimų projektų rengėjai 2013 m.

6%

4%

7%
Tarybos nariai

Sekretoriatas

Administracija
Ssavivaldybės įstaigų, įmonių vadovai

83%

Didžioji dauguma Tarybai teikiamų svarstyti klausimų pirmiausia buvo nagrinėjami
komitetuose, prieš Tarybos posėdžius aptariami Frakcijų seniūnų sueigose.
Tarybos sprendimai, kurių priėmimas buvo svarbus daugumai rajono gyventojų, sulaukė
visuomenės reakcijos, įnešė naujovių:
„Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2013 m. biudžeto patvirtinimo“.
„Dėl pritarimo projekto „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“ įgyvendinimui“.
„Dėl Ukmergės rajono savivaldybės šilumos ūkio optimizavimo strateginio plano
patvirtinimo“.
„Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais Ukmergės rajono savivaldybės
teritorijoje licencijavimo tvarkos naujos redakcijos patvirtinimo“.
„Dėl Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių papildymo“.
„Dėl pritarimo Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2014-2018 metų
perspektyvinio vystymo planui“.
„Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Ukmergės rajono
savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Piliečių tribūna
Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente numatyta, kad prieš prasidedant
kiekvienam Savivaldybės tarybos posėdžiui, skiriamas laikas „Piliečių tribūnai“. Kiekvienas
užsiregistravęs asmuo turi teisę iki 5 minučių pasisakyti rūpimu klausimu.
Piliečių tribūna – tai viena bendravimo su rajono bendruomene formų ir galimybė
gyventojams dalyvauti savivaldoje, kelti probleminius klausims, teikti pasiūlymus, išsakyti savo
požiūrį, aktyviai ginti savo poziciją.
Piliečių tribūna 2013 m. pasinaudojo 5 piliečiai.
Piliečių tribūnoje dalyvavo:
2013 m. sausio 31 d.
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Gyventojos Rasa Pipirienė ir Genė Radzevičienė kalbėjo dėl bičių laikymo mieste.
Akcentuota, kad Jono Šantaro vykdoma ūkinė veikla kelia nepatogumų vietos gyventojams.
Išsakytos pastabos dėl Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo Ukmergės rajono savivaldybėje
taisyklių. 2013 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimu Nr. 7-10 buvo pakeisti Gyvūnų globos, laikymo
ir naudojimo taisyklių Ukmergės rajono savivaldybėje II ir VIII skyriai. 2013 m. gegužės 2 d.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu pakeistas Gyvūnų laikymo
savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašas. Atsižvelgiant į tai, bus
koreguojamos Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo taisyklės Ukmergės rajono savivaldybėje.
Miesto bendruomenės pirmininkas Julius Kazėnas kalbėjo šilumos ūkio klausimais.
Išsakyta nuomonė dėl viešojoje erdvėje pasirodančios informacijos šilumos klausimais, dėl
bendruomenės dalyvavimo sprendžiant rajono šilumos ūkio problemas.
Gyventojas Stasys Ūsaitis išsakė nuomonę dėl televizijos laidoje pasirodžiusios galimai
klaidingos informacijos apie tuometinį savivaldybės merą A. Kopūstą. Laidoje kalbėjusio Tarybos
nario elgesys svarstytas Etikos komisijoje. Komisija nusprendė tyrimo dėl Tarybos nario elgesio
nepradėti.
2013 m. rugpjūčio 1 d.
Miesto bendruomenės pirmininkas Julius Kazėnas kėlė klausimą dėl laiptų nuo
A. Smetonos gatvės link Šventosios upės pakrantės įrengimo bei transporto priemonių eismo
ribojimo šalia upės esančioje gatvėje galimybės. Rengiant Šventosios pakrantės detalųjį planą
pageidavimas dėl laiptų įrengimo perduotas detaliojo plano rengėjams. Transporto priemonių eismo
ribojimo galimybė buvo svarstoma 2013 m. spalio 1 d. Saugaus eismo komisijos posėdyje.
Nuspręsta nepritari prašymui apriboti automobilių eismą Šventosios upės pakrantėje nuo Vilniaus
gatvės iki Žiedo gatvės, kadangi esamą kelią numatoma įtraukti į rengiamą detalųjį miesto planą.
2013 m. gruodžio 19 d.
Ukmergės rajono dekanato Švenčiausios Trejybės bažnyčios klebonas Šarūnas Petrauskas
pasveikino Savivaldybės tarybos narius bei administracijos darbuotojus su artėjančiomis šventėmis,
padėkojo už darbą.
Miesto bendruomenės pirmininkas Julius Kazėnas išsakė nuomonę dėl darbotvarkės
klausimo „Dėl pritarimo laidavimui“, kuriuo siūloma pritarti, kad UAB „Ukmergės vandenys“
laiduotų už UAB „Ukmergės šiluma“ imamą paskolą. Išsakė miesto bendruomenės atstovų abejones
dėl pateikto sprendimo projekto. Posėdžio metu sprendimo projektui pritarta. 2014 m. sausio
mėnesį sprendimas pripažintas netekusiu galios.

ATSTOVAVIMAS
Savivaldybės meras atsako už deramą savivaldybės interesų atstovavimą
bendradarbiaujant ir sprendžiant klausimus su valstybės valdžios ir valstybinio administravimo
subjektais, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.
Meras kartu su mero pavaduotoju Rolandu Janicku atstovauja savivaldybei Regiono plėtros
taryboje, Vilniaus regiono trišalėje taryboje. Tarybos nariai Algirdas Kopūstas ir Andrius Lyška
atstovauja savivaldybei Lietuvos savivaldybių asociacijoje. Vilniaus teritorinės ligonių kasos darbe
Ukmergės rajono savivaldybei, kaip ir praėjusiais metais, atstovauja du Savivaldybės tarybos nariai:
Arūnas Jasaitis – Stebėtojų taryboje, Arūnas Civilka – Taikinimo komisijoje.
2013 m. sprendžiant aktualias rajono problemas buvo lankytasi Seime, ministerijose,
agentūrose ir kitose valstybinėse įstaigose ir institucijose. Daug dėmesio skirta bendradarbiavimui
su Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos atstovais, siekiant išspręsti
skaudžią Ukmergės rajono problemą – kelio Ukmergė-Molėtai sutvarkymą.
Aktyviai bendradarbiaujama su Lietuvos Respublikos Seime dirbančiais buvusiaisiais
Savivaldybės tarybos nariais Arūnu Dudėnu ir Kaziu Grybausku. Seimo nariai neabejingi
aktualiausioms rajono problemoms, dalyvauja susitikimuose su rajono vadovais, esant reikalui,
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dalyvauja Tarybos posėdžiuose. Intensyviai bendradarbiaujama ir su Lietuvos Respublikos Seimo
pirmininke Loreta Graužiniene. Neatsitiktinai spalio 18 d. Ukmergėje vyko pirmasis oficialus
Seimo pirmininkės vizitas Lietuvoje. Seimo pirmininkė susitiko su rajono vadovais, Tarybos
nariais, savivaldybės administracijos darbuotojais, įmonių, įstaigų vadovais, lankėsi Ukmergės
rajono policijos komisariate, Jasiuliškių socialinės globos namuose. Nuolatinio bendravimo dėka
kuriama stipri ukmergiškių politikų komanda, tikimasi didesnio aukščiausios valdžios dėmesio
aktualiausių rajono problemų sprendimui.
Meras organizuoja ir aktyviai dirba sprendžiant teisminius klausimus, susijusius su rajono
šilumos ūkiu. Ukmergės rajono savivaldybė raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos generalinį
prokurorą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo ginant viešąjį interesą. Vilniaus apygardos teisme
vyksta parengiamojo posėdžio darbai dėl Ukmergės rajono savivaldybei ir UAB „Ukmergės
šiluma“ pareikštos pretenzijos 14,762 tūkst. Lt ieškiniui.
Bendradarbiaujant ir sprendžiant vietos lygmens klausimus su rajone įsikūrusiais
valstybinio administravimo subjektų padaliniais organizuojami pasitarimai, kuriuose dalyvauja
rajono įmonių, įstaigų vadovai, savivaldybės specialistai.

VYRIAUSYBĖS ATSTOVO TEIKIMŲ IR REIKALAVIMŲ
VYKDYMAS
Savivaldybės tarybos teisės aktų priežiūrą vykdė Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje.
Atsakyta į šios institucijos raštus, vykdyti teikimai ir reikalavimai. Apie Vyriausybės atstovo
teikimus ir reikalavimus informuojama Savivaldybės taryba. Visi Savivaldybės tarybai adresuoti
prašymai, raštai, kiti dokumentai pateikiami tarybos nariams.
2013 m. buvo gauti ir įvykdyti 4 Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje teikimai ir 2
reikalavimai.
Teikimai:
2013 m. kovo 13 d. teikimas Nr. 1T-5 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2013-03-01 įsakymo Nr. 13-293 panaikinimo“. Šiuo direktoriaus įsakymu leista
Ukmergės vaikų lopšeliui-darželiui „Saulutė“ nuomoti ne konkurso būdu Ukmergės rajono
savivaldybei nuosavybės teise priklausančias patalpas. Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas nurodo, kad asmenys, kuriems
savivaldybių turtas perduotas neatlygintinai naudoti, negali jo išnuomoti ar kitaip perduoti naudoti
tretiems asmenims. Aukštesnės galios teisės aktui prieštaraujantis direktoriaus įsakymas
panaikintas.
2013 m. rugsėjo 30 d. teikimas Nr. 1T-26 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos
2011 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. 7-17 patvirtinto Ukmergės rajono savivaldybės tarybos
veiklos reglamento 104 punkto pakeitimo ar panaikinimo“. Teikime siūlyta keisti ar naikinti
Savivaldybės tarybos veiklos reglamento 104 punktą, kuriame įrašyta Tarybos nario pareiga būti tik
vieno komiteto nariu. Vietos savivaldos įstatymas įpareigoja savivaldybių tarybų narius būti vieno
komiteto nariu, tačiau nenustato draudimo Tarybos nariui būti daugiau negu vieno komiteto nariu.
Vietos savivaldos įstatymo nuostatą susiaurinantis Reglamento punktas pakeistas.
2013 m. spalio 17 d. teikimas Nr. 1T-28 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos
veiklos reglamento 144.13 punkto“. Teikime siūlyta keisti ar naikinti Savivaldybės tarybos veiklos
reglamento 144.13 punktą ta apimtimi, kur numatyta, kad meras organizuoja gyventojų apklausą.
Įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo redakcijai, įstatymo 44
straipsnyje nustatyta, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. apklausos organizavimas yra ne mero, o
savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencija. Vietos savivaldos įstatymo nuostatai
prieštaraujantis Reglamento punktas pakeistas.
2013 m. lapkričio 6 d. teikimas Nr. 1T-31 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės mero
2012 m. kovo 1 d. potvarkių Nr. 10-4P ir Nr. 10-5P panaikinimo“. Šiais mero potvarkiais buvo
patvirtinti Savivaldybės tarybos Sekretoriato darbuotojų pareigybių aprašymai ir pareigybių sąrašas.
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Teikime nurodoma, kad šiuo atveju buvo viršyti mero įgaliojimai, konstatuojama, kad Sekretoriato
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą bei Sekretoriato
darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtinti privalo Savivaldybės taryba. Vietoje naikintinų mero
potvarkių priimti atitinkami Tarybos sprendimai. Tarybos sprendimu Sekretoriate buvo patvirtinti
du etatai vietoje buvusių trijų. Mažinant Sekretoriato darbuotojų skaičių atsisakyta skyriui priskirtos
viešųjų ryšių įgyvendinimo funkcijos.
Reikalavimai:
2013 m. sausio 4 d. reikalavimas Nr. 1R-3 „Dėl Lietuvos respublikos triukšmo valdymo
įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 punkto įgyvendinimo“. Šiuo reikalavimu nurodoma nedelsiant
įgyvendinti nurodyto įstatymo nuostatas ir nustatyti tyliąsias gamtos zonas. Tyliosios gamtos zonos
nustatytos 2013 m. spalio 31 d. Tarybos sprendimu Nr. 7-269.
2013 m. vasario 27 d. reikalavimas Nr. 1R-19 „Dėl Vietos savivaldos įstatymo nuostatų
įgyvendinimo“. Šiuo reikalavimu nurodoma įgyvendinti Vietos savivaldos įstatymo 40 straipsnio 4
dalies nuostatą ir Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyti seniūno
apklausos iniciatyvos teisės įgyvendinimo tvarką, vykdant vietos gyventojų apklausas.
Reikalavimas įvykdytas 2013 m. kovo 28 d. Tarybos sprendimu Nr. 7-48.

SUSITIKIMAI SU BENDRUOMENIŲ ATSTOVAIS
Ukmergės rajono savivaldybė nuolat bendrauja ir bendradarbiauja su miesto ir kaimų
bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, ūkininkais, verslininkais.
Verslo sektorius. Rajono valdžia ypač daug dėmesio skiria viešo ir privataus sektorių
partnerystei, pozityviai vertina iniciatyvas, skatinančias rajono verslumo plėtrą, jaunimo įtraukimą į
verslo aplinką. Gruodžio 18 d. Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje vyko konferencija
„Ukmergė – verslui, verslas – Ukmergei“. Ukmergės rajono savivaldybės inicijuotas renginys
atvirai diskusijai pakvietė rajono verslininkus, kviestinius svečius. Pagrindinis šio susitikimo tikslas
– viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės skatinimas, siekiant teigiamų pokyčių Ukmergėje.
Kaimo bendruomenės. 2012 metais kaimo bendruomenių iniciatyva pradėti organizuoti
mero susitikimai su kaimo bendruomenių atstovais, kurie tesėsi ir 2013 metais. Vyko 3 susitikimai,
kuriuose svarstyti aktualūs bendruomenėms klausimai.
2013 m. sausio 16 d. vyko savivaldybės mero, vietos bendruomenių tarybos pirmininkų,
seniūnų, bendruomenės atstovų ir seniūnaičių ataskaitinis susitikimas. Susitikime aptarta 2012
metais vykdyta vietos bendruomenių savivaldos programa. Seniūnijų atstovai skaitė pranešimus
apie vietos bendruomenių savivaldos programos 2012 m. skirtų lėšų panaudojimą.
2013 m. kovo 20 d. vyko savivaldybės mero susitikimas su kaimo bendruomenių atstovais
ir seniūnaičiais. Ypatingai svarbus buvo seniūnaičių dalyvavimas, kadangi buvo renkamas
seniūnaičių atstovas į Savivaldybės tarybos Etikos Komisiją. Į komisiją deleguota Jūratė
Gervinskienė, Lyduokių seniūnijos Lyduokių seniūnaitė. Susitikimo metu aparta 2013 m. NVO
(nevyriausybinių organizacijų) rėmimo programa, perspektyvos ir programų finansavimo
galimybės. Diskutuota dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos ir biudžeto.
2013 m. rugsėjo 25 d. vyko savivaldybės mero susitikimas su kaimo bendruomenių
atstovais. Diskutuota apie paramą kaimo plėtrai 2014-2020 metais. Aptartos rajono seniūnijų
optimizavimo perspektyvos.
Sodų bendrijų atstovai. Vasaros pabaigoje – rudens pradžioje ypač daug darbo atsiranda
atliekų tvarkymo operatoriams. Iškylanti problema – žaliųjų atliekų surinkimas ir tvarkymas.
Siekiant operatyviai ir efektyviai spręsti šią problemą rajono vadovai atvirai diskusijai pakvietė
sodų bendrijų pirmininkus bei atliekų tvarkytojo UAB „Ekonovus“ atstovus. Susitikimo metu
pasidalinta pastebėjimais apie atliekų surinkimo aikštelių vietas, atliekų surinkimo maršrutus.
Apsvarstyta galimybė sodų bendrijų nariams organizuoti švietėjišką renginį ir išleisti informacinį
leidinį apie kompostavimo naudą, atliekų rūšiavimą.
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Ūkininkai. Rajono vadovai diskusijai sukvietė ūkininkus. Tokio tipo renginys – pirmasis,
tačiau tiek rajono vadovai, tiek ūkininkai, įžvelgę dialogo svarbą ir naudingumą, tikisi, kad
susitikimai taps reguliarūs. Susirinkusiesiems buvo pateikta naujausia informacija apie žemės ūkio
naudmenų ir kitų plotų deklaravimą, aptarti aktualiausi šių dienų klausimai: referendumas dėl
žemės pardavimo užsieniečiams, afrikinio kiaulių maro grėsmė.
Gyventojai. Savivaldybės taryba – atstovaujamoji institucija. Kad atstovavimas vyktų
tinkamai ir teisingai, privalomas nuolatinis grįžtamasis ryšys rinkėjams. 2013 m. spalio 24 dieną
savivaldybės vadovai susitiko su rajono bendruomene informuoti apie nuveiktus bei planuojamus
atlikti darbus, aptarti aktualias rajono problemas, atsakyti į gyventojams rūpimus klausimus.
Džiugina tai, kad Ukmergės rajono gyventojai yra aktyvūs, pilietiški ir naudojasi jiems
priklausiančia teise išsiaiškinti rūpimus klausimus. Susitikimo metu ukmergiškius domino turizmo
plėtros galimybės mieste, seniūno rinkimai, karšto vandens profilaktiniai tikrinimai, kelių priežiūra,
pirties atidarymo klausimai.
Iš anksto skelbiant posėdžių grafikus ir teikiamus svarstyti klausimus gyventojams
sudaromos sąlygos dalyvauti komitetų, komisijų bei Tarybos posėdžiuose, taip pat, identifikavus
tapatybę per Elektroninės valdžios vartus, galima išreikšti nuomonę dėl Tarybai teikiamų svarstyti
sprendimų projektų. Pastebėtina, kad pastaroji pastabų ar pasiūlymų teikimo forma nėra populiari
gyventojų tarpe. 2013 metais tokiu būdu užregistruotas vos vienas gyventojo komentaras dėl
Tarybai teikiamo svarstyti sprendimo projekto. Įvairiais probleminiais klausimais rajono gyventojai
labiau linkę kreiptis tiesiogiai į Tarybos narius ir rajono vadovus. Visgi norisi pabrėžti gyventojų
dalyvavimo svarstant teisės aktų projektus ir priimant aktualiausius sprendimus svarbą.
Gyventojų priėmimas. Kartą per savaitę numatytu laiku meras priima gyventojus
asmeniniais klausimais. 2013 metais į merą asmeniškai kreipėsi 79 asmenys.
Dažniausiai gyventojai kreipėsi namų renovacijos, rajono infrastruktūros, šilumos ūkio,
žemėtvarkos klausimais.

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
2013 m. ir toliau vyko intensyvus bendravimas su savivaldybės partneriais užsienyje.
Džiugina tai, kad turime nemažai draugų įvairiose šalyse. Skirtingos kultūros, skirtingi papročiai,
skirtingas požiūris į gyvenimą – visa tai leidžia atrasti kažką naujo ir netradiciško, pasinaudoti
gerosios praktikos pavyzdžiais.
Rugsėjo 26-28 dienomis Ukmergės miestas sulaukė svečių iš Vengrijos, Rumunijos,
Serbijos, Vokietijos ir Lenkijos. Čia vyko trečioji konferencijų ciklo „Atsinaujinanti energija,
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atsinaujinantys ryšiai“ programos dalis. Šių metų vasario mėnesį Vengrijoje prasidėjęs konferencijų
ciklas tęsis iki 2014 m. pabaigos, aplankant visas projekte dalyvaujančias šalis. Tokiu būdu
dalyviams suteikiamas pagrindas ir galimybė vieniems iš kitų pasimokyti ir judėti į priekį
bendruomenių energetikos politikos srityje. Ukmergės rajono savivaldybės delegacijos dalyvavo
šios konferencijos renginiuose Vengrijoje ir Rumunijoje.
Džiaugiamės ypač glaudžiu bendradarbiavimu su draugais iš Latvijos. 2013 m. Ukmergės
rajono savivaldybės Tarybos narių delegacija turėjo progą aplankyti kolegas iš Livani miesto.
Susipažinta su Livani miesto projektine veikla, pasidalinta gerąja patirtimi. Kolegų atsakomasis
vizitas vyko 2014 m. kovo mėnesį.
2013 m. birželio mėnesį, Ukmergės miesto šventės metu, naujai įprasmintas
bendradarbiavimas su Ukrainos Podolės Kameneco miestu. Šio miesto vardu pavadintas naujasis
pėsčiųjų ir dviračių takas Šventosios upės pakrantėje. Sprendimą naująjį pėsčiųjų ir dviračių taką
pavadinti Podolės Kameneco miesto garbei priėmė Savivaldybės taryba, atsakydama į kolegų iš
Ukrainos pademonstruotą padėką ir pagarbą vieną Podolės Kameneco gatvę pavadinant Ukmergės
vardu.
Ukmergės rajono savivaldybės delegacijų, kurių sudėtyje buvo Tarybos nariai, vizitai į
užsienio šalis
Data
Šalis
Vizito tikslas
Vasario 7-10 d.
Vengrija, Kiškunmaiša
Konferencija „Atsinaujinanti energija –
atsinaujinantys ryšiai“.
Balandžio 25-29 d. Vengrija-Rumunija
Konferencija „Atsinaujinanti energija –
atsinaujinantys ryšiai“.
Gegužės 16-19 d.
Ukraina, Podolės Kamenec Dalyvavimas miesto šventės renginiuose.
Gegužės 24-26 d.
Lenkija, Tarnavo Podgorne Dalyvavimas miesto šventės renginiuose.
Liepos 19-21 d.
Latvija, Livani
Dalyvavimas miesto šventės renginiuose.
Spalio 11-12 d.
Latvija, Livani
Gerosios patirties dalinimasis
Lapkričio 14-16 d. Baltarusija, Ašmena
Tarptautinis ekonominis forumas „Naujos
bendradarbiavimo galimybės ir perspektyvos“

ŽINIASKLAIDA, INFORMACIJOS VIEŠINIMAS
Siekiant operatyvaus ir tikslaus visuomenės informavimo nuolat skelbiama informacija
rajono laikraščiuose „Gimtoji žemė“ ir „Ukmergės žinios“, savivaldybės interneto svetainėje
www.ukmerge.lt, rajono savaitraščio „Ukmergė“ priede „Savivaldybė ir piliečiai“. 2013 metais
informacija apie Ukmergės kraštą buvo publikuojama Lietuvos savivaldybių asociacijų žurnale
„Savivaldybių žinios“.
2013 m. inicijuotas aktyvesnis bendravimas su rajono žiniasklaidos atstovais. Siekiant
tikslaus ir patikimo gyventojų informavimo birželio mėnesį pradėtos organizuoti reguliarios
spaudos konferencijos.
Vydas Paknys,
Savivaldybės meras
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*

Posėdyje dalyvavo iš dalies.

11-14 d.

11-28 d.

12-19 d.

12-31 d.

Nedalyvavo

10-31 d.

Dalyvavo

09-24 d.

Viso

09-12 d.

3
0
3

08-29 d.

8
8
16

08-01 d.

+

11
8
19

07-04 d.

+

+
+

06-19 d.

+

05-30 d.

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

3
1
3
2
4
3
7
0
0
0
2
2
5
7
3
7
1
5
0
4
0
0
2
1

05-10 d.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

16
18
16
17
15
16
12
3
16
19
17
17
14
12
16
12
18
14
19
15
19
19
17
18

05-03 d.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

19
19
19
19
19
19
19
3
16
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

04-25 d.

+
+
+
+
+
+
+
+

03-28 d.

+
+
+
+
+
+
+
+

03-14 d.

02-21 d.

Juozas Armanavičius
Regimantas Baravykas
Zofija Belickienė
Kazys Cesevičius
Arūnas Civilka
Juozas Galiauskas
Valentinas Genys
Kazys Grybauskas (iki 2013-03-22)
Jonas Grybauskas (nuo 2013-03-28)
Rolandas Janickas
Arūnas Jasaitis
Angelė Jokubynienė
Andrius Kalesnikas
Algirdas Kopūstas
Andrius Lyška
Grigorijus Malčanovas
Sigitas Masiulionis
Valdas Mikalajūnas
Vaida Mikelytė-Smirnova
Elena Mirinavičienė
Vydas Paknys
Vladislovas Spruogis
Klavdija Stepanova
Mindaugas Mykolas
Tamošiūnas
Rimvydas Civilka (iki 2013-08-05)
Juozas Varžgalys (nuo 2013-08-29)
Birutė Žilėnienė

01-31 d.

Tarybos narių dalyvavimas tarybos posėdžiuose 2013 m.
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Viso

Dalyvavo

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Vaida Mikelytė-Smirnova

Nedalyvavo

12-17 d.

0
0
0
0

11-26 d.

4
8
2
7/3*

10-29 d.

0

09-23 d.

7

08-27 d.

7

07-30 d.

05-28 d.

04-24 d.

03-27 d.

+

07-02 d.

Nepriklausoma frakcija

02-20 d.

Frakcijos seniūnas

Frakcijos pavadinimas

01-31 d.

Frakcijų seniūnų dalyvavimas Frakcijų seniūnų sueigose 2013 m.

(nuo 2013-05-30)

Darbo partijos
(leiboristų) frakcija
Lietuvos
socialdemokratų
partijos frakcija
Jungtinė frakcija
Tėvynės sąjungosLietuvos krikščionių
demokratų frakcija
Liberalų frakcija
Valstiečių liaudininkų
frakcija
Liaudininkų frakcija

Rolandas Janickas (iki 2013-05-23)
Kazys Cesevičius (nuo 2013-05-24)
Kazys Grybauskas (iki 2013-03-22)
Klavdija Stepanova (nuo 2013-03-28)

+

+

+

+*

+*

+

+

+

+

+*

+

4
8
2
10

Grigorijus Malčanovas
Andrius Kalesnikas

+
+†

+
+*

+
_

+*

+*

+
+*

+
+*

+
+

+
+*

+

+

+

12
12

7
4/7*

5
1

Sigitas Masiulionis
Valentinas Genys

+
+

+
-

+
+

+
-

+
+

+
-

-

+
+

+

+
-

+

+
-

12
12

9
6

3
6

Elena Mirinavičienė

+

+

-

+

+

5

4

1

+

+

+

+

+

(Frakcija nustojo veikti 2013-06-19)

*

Pastaba. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento 112 punkte numatyta, kad frakcijai seniūnų sueigoje gali atstovauti ir kitas šios frakcijos
įgaliotas asmuo.

†

Dalyvavo kitas frakcijos įgaliotas asmuo.
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Tarybos narių dalyvavimas komitetų posėdžiuose 2013 m.

+

Viso

Dalyvavo

Nedalyvavo

12-16 d.

12-05 d.

11-25 d.

11-13 d.

10-28 d.

09-16 d.

08-26 d.

+

08-19 d.

+

07-29 d.

+

06-27 d.

-

06-06 d.

+

05-27 d.

04-22 d.

Rolandas
Janickas
Regimantas
Baravykas
Andrius
Kalesnikas
Andrius
Lyška
Grigorijus
Malčanovas
Vaida
MikelytėSmirnova
Elena
Mirinavičienė

03-25 d.

Biudžeto ir
ekonominės
plėtros
komitetas

02-18 d.

Komiteto
nariai

02-13 d.

Komitetas

01-28 d.

Biudžeto ir ekonominės plėtros komitetas

5

4

1

+

-

+

+

-

+

+

+

+

-

+

+

12

9

3

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

+

17

14

3

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

-

+

+

+

16

13

3

1

1

0

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

17

17

0

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

17

16

1
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04-17 d.

05-21 d.

06-11 d.

06-26 d.

07-23 d.

08-20 d.

09-17 d.

10-15 d.

10-22 d.

11-19 d.

12-10 d.

Viso

Dalyvavo

Nedalyvavo

Savivaldybės Juozas
Armanavičius
ūkio
Kazys
komitetas
Cesevičius
Jonas
Grybauskas
Kazys
Grybauskas
Rolandas
Janickas
Valdas
Mikalajūnas
Vydas
Paknys
Mindaugas
Mykolas
Tamošiūnas
Juozas
Varžgalys

03-22 d.

Komiteto
nariai

02-13 d

Komitetas

01-23 d.

Savivaldybės ūkio komitetas

+

+

+

+

+

+

-

+

-

+

+

+

-

+

14

11

3

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

9

8

1

+

+

-

+

+

+

+

+

+

10

9

1

3

3

0

+

-

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

2

2

0

+

-

14

8

6

4

4

0

+
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Sveikatos
ir
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paramos
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Pastaba. Paprastai organizuojami jungtiniai Švietimo, kultūros ir sporto bei Kaimo ir aplinkosaugos komitetų posėdžiai. Žalia spalva pažymėti posėdžiai, kuriuose viename
iš komitetų nebuvo kvorumo.
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